
1Gândul Anonimului  Nr.  67-68     *     Anul  XVI/Decembrie 2018 

GÂNDUL  ANONIMULUI
Publicaţie independentă pentru cultură şi informare ©

Membri fondatori, format nou: 
Ion Mazere, Gheorghe Indre, Gheorghe Văduva

Anul XVI, nr. 67-68
Decembrie 2018

București - Luna
2018

EDIȚIE SPECIALĂ



       Gândul Anonimului  Nr.  67-68     *     Anul  XVI/Decembrie 2018 2

Revista „Gândul Anonimului” nu a apărut din senin. Ea s-a născut dintr-un clocot de 
cunoaștere, de exprimare, de comunicare, de creație. Mai întâi, a fost o simplă foaie A 4 a cenaclului 
literar  „Anonimul”, inițiat de colonelul (r) Ion Mazere, un împătimit de istorie, arheologie și 
literatură,  la care a aderat, începând cu anul 2006,  și inginerul dr. Gheorghe Indre, un alt 
împătimit al literaturii, științei și artei, ambii născuți în comuna Luna, din miezul României și 
ajunși, cu foarte mulți ani în urmă, aici, la kilometrul zero al României. Lor li s-au alăturat 
ceilalți, adică noi, toți, din ce în ce mai mulți și din ce în ce mai adânc ancorați în rădăcinile 
pământului și ale sufletului românesc. Revista și-a perfecționat între timp formatul, conținutul 
și aria de cuprindere, dar esența ei a rămas aceeași: forța de expresie a gândului anonim și a 
sufletului acestui pământ și al acestor oameni care trăiesc intens tumultul cunoașterii, neliniștea 
creației și vibrația nemărginimii românescului din cuvânt, din imagine, din culoare și din gând. 
Nu este o revistă contemplativă, descriptivă și neangajată în nimic, ci una vie, activă, uneori chiar 
furtunoasă, arondată la izvoarele din care venim, la realitățile pe care le trăim și la idealurile la 
care nu vom îndrăzni vreodată să nu aspirăm..  

GÂNDUL ANONIMULUI
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EDITORIAL

Ce a fost și cam cum a fost

Finalul 
mileniului 

doi și debutul 
mileniului trei 
nu sunt doar o 
trecere comună 
de la pasul 
milenar doi la 
pasul milenar 
trei. Și aceasta 
nu pentru că, 
vreme de o mie 
de ani, s-a spus 
și s-a tot spus 
că anul 2000 
va fi catastrofic 

și va marca sfârșitul lumii. Și nici pentru că 
ar fi existat sau că ar fi putut exista semne, 
contra-semne, para-semne sau certo-semne 
că a trebuit sau că ar fi trebuit să se întâmple 
ceva, că oamenii nu merită efectiv să continue 
să trăiască pe o planetă căreia îi transformă 
resursele în nimic, existența fizică într-o 
infrastructură procesată contra-naturii, viața 
în moarte și moartea aproape în orice. Nu, nu 
pentru asta. Omul este o ființă gânditoare, o 
ființă care trăiește, deopotrivă, în spațiul fizic și 
în cel virtual, în sine și în afara sinelui, adică în 
comunitate și în afara comunității, pe planetă și 
în Univers, în concret și în abstract, în real și în 
ideal și cam oriunde îl duc mintea, împrejurările, 
interesul și creierul. 

Uneori, această ființă inteligentă și 
tenace se comportă ca și cum ar fi un produs 
al Pământului care înnobilează pământul, 
în sensul că omul sfințește locul, alteori ca o 

O NOUĂ CONFIGURAȚIE  
A UNUI IDEAL CARE NU EXISTĂ 

bacterie, când bună când rea, sau ca un venetic 
cosmic și extraterestru, venit cândva aici, cine 
știe de unde, cum și din ce motiv, chitit să 
consume cât mai repede resursele de apă, de 
aer, de minerale și de care or mai fi, după care 
să-și ia tălpășița spre o altă exoplanetă, precum 
o fac pe pământ lăcustele. Putem să credem și 
asta despre noi și despre strămoșii noștri, de 
vreme ce naturii nu-i prea convine ce îi facem 
noi, oamenii, și, atunci când nu întreținem ce 
am făcut, mama natura, rapid (adică în câțiva 
ani, în câteva zeci de ani, în câteva secole sau în 
câteva milenii) rade tot ce am făcut noi și ei nu-i 
este de niciun folos. 

Totuși, omul reușește să suprapună, peste 
natura Terrei, propria sa natură, să acoperă, 
încet dar sigur, uscatul cu infrastructuri 
convenabile lui și dezastruoase pentru 
natura-mamă, sau de care o fi etc. Dacă se va 
continua așa și nu va interveni o catastrofă 
care să-i transforme pe oameni pur și simplu în 
îngrășământ pentru scoarța Terrei, probabil că, 
la finele mileniul trei, sau chiar mai devreme, 
întreaga suprafață a planetei va fi acoperită cu 
cuiburi de beton, fier și sticlă, de compozite și 
ce va mai fi nevoie pentru pohta ce-o vor pohti 
oamenii, cum ar spune un cronicar care n-a 
uitat complet de înaintașii lui. Și nici de urmașii 
urmașilor... 

Oamenii s-au organizat în comunități, 
iar comunitățile de azi, sau cel puțin cele 
care au ajuns până azi s-au organizat în țări, 
fiecare dintre aceste țări fiind, deopotrivă, un 
rod al unor determinări obiective și subiective, 
voluntare și involuntare, găsite, acceptate, 
create sau impuse și un produs al unui modus 
cognoscendi. Cert este că, la o analiză atentă, 
se va constata că oamenii – acest potențial 

Gl. bg. (r) CS I dr. Gheorghe VĂDUVA
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intelectual inteligent nedegradabil – au 
creat valori foarte importante pentru ei și 
comunitățile lor, iar aceste valori s-au constituit 
în sisteme de valori, sistemele în patrimonii, 
patrimoniile în culturi, culturile în civilizații, 
civilizațiile în temelii. Valorile, sistemele de 
valori, patrimoniile, culturile, civilizațiile și 
temeliile sunt suporturile sedentare ale naturii 
umane, ale ființei umane, iar ființarea ființei 
umane, atât în interioritatea ei infinită, cât 
și în exterioritatea ei nesfârșită, își extrage 
determinările și resursele din aceste temelii, 
așa cum copacul își extrage seva din pământ, 
și energia necesară suporturilor de creație, de 
dezvoltare și de devenire din lumina cogniției, 
din cea a Soarelui și din cea a Universului. 

Interioritatea și exterioritatea ființării, 
generarea informației, ca monadă a 
construcției cognitive și plămădirea trebuinței 
cognitive, ca trebuință intelectuală superioară, 
necesară generării cogniției și, pe această bază, 
a motivației acțiunii umane, sunt componente 
ale unui modus vivendi al oamenilor pe planeta 
Pământ și, prin urmare, ale formării și susținerii 
interesului, ca motiv al acțiunii umane eficiente. 
Și chiar dacă o astfel de procesualitate este 
complexă, continuă și nelimitată, deci fără 
embargo-uri și fără putința de a o opri vreodată, 
ea are nevoie de neuroni și de sinapse, deci de 
noduri de rețea și de rețele, de furci caudine și 
de sancțiuni, atunci când o ia razna. 

La ora actuală, țara este unitatea de bază 
a civilizației hominienilor de pe Terra, așa cum, 
spre exemplu, familia este identitatea din care 
se generează ființa umană și omul pregătit să 
trăiască în mediul natural și în cel al oamenilor, 
batalionul este unitatea de bază a armatei, 
întreprinderea (firma), unitatea de bază a 
economiei, școala, unitatea de bază a educației 
etc.

Cel puțin așa a fost până acum. Și se pare 
că așa ar fi logic să fie și în continuare. Numai că, 
între timp, au intervenit mutații care generează 
noi presiuni și noi elemente de risc în arealul de 
existență și de ființare al ființei umane. 

Probabil că, la începutul începuturilor – 
cel puțin pentru perioada din istoria planetei 
pentru care s-au găsit dovezi arheologice –, 

EDITORIAL

comunitățile umane s-au format în zone cât 
de cât protejate, cu resurse vitale (apă, hrană, 
mediu favorabil) și mijloace de securitate și 
apărare împotriva pericolelor și amenințărilor 
din acele vremuri. 

Se pare că, încă de la început au existat 
două tipuri de comunități ale oamenilor: 

- cele care au avut norocul să se nască în 
zone fertile, protejate de natură, cu adăposturi, 
resurse de apă și de hrană abundente; 

- cele care n-au avut acest noroc și au 
apărut în zone geografice fără resurse suficiente 
(sau au ajuns într-o astfel de situație, datorită, 
spre exemplu, deșertificării unor ținuturi și 
numeroaselor schimbări climatice și de natură 
geofizică etc.) și care au fost nevoite să caute 
zone mai prielnice fie pentru a se statornici 
acolo, fie pentru a lua de acolo (a prădui) 
mijloacele necesare și a se întoarce în locurile 
natale. 

Din prima categorie s-au generat 
populațiile sedentare, caracterizate de filosofia 
spațiului plin, a spațiului cu resurse și adăpost. 
Din cea de a doua s-au generat populațiile 
migratoare războinice, caracterizate de 
filosofia spațiului gol, a spațiului fără resurse 
și de trebuința de a căuta în altă parte resurse, 
fie pentru a se stabili acolo și a deveni populații 
sedentare, fie pentru a-i prădui pe sedentari, 
în situația în care acele locuri erau ocupate de 
aceștia. 

Din populațiile sedentare autentice au 
rămas, probabil, foarte puține comunități pe 
planetă. Una dintre acestea este și poporul 
român. Și chiar dacă, așa cum scrie Gérard 
Chaliand în studiul introductiv la lucrarea, 
de peste 1500 de pagini, Anthologie mondiale 
de la stratégie, d’origines jusqu’au nucléaire, 
„antagonismul fundamental al secolului al IV-
lea î.e.n., până în secolul al XIV-lea, la scara 
continentului eurasiatic, este cel între nomazi 
și sedentari” , iar confruntarea a fost câștigată 
de sedentari, timpul și desfășurările de forțe, 
mijloace și acțiuni au schimbat nu numai datele 
problemei, ci au generat și efecte noi, unele 
dintre ele foarte complexe. Se pare că, în acest 
interval de timp, cele mai puternice țări din 
Europa și chiar din lume – și ne referim îndeosebi 



5Gândul Anonimului  Nr.  67-68     *     Anul  XVI/Decembrie 2018 

la cele care alcătuiesc osatura strategică a 
lumii occidentale și, deci, fundamentele acestui 
tip de civilizație, considerată cea mai avansată 
din lume – o constituie populațiile migratoare 
războinice din arealul eurasiatic, care au 
acaparat teritoriile vestice ale platformei 
euro-asiatice, fiind nevoite ca, pentru o lungă 
perioadă de timp, să se oprească aici, din cauza 
Oceanului. Dar, după distrugerea Imperiului 
Roman și, ulterior, după descoperirea 
mijloacelor necesare traversării oceanului, 
aceste populații au continuat să caute resurse 
în întreaga planetă, distrugând, practic, 
civilizațiile existente acolo și acaparându-le 
resursele. 

Cu alte cuvinte, bătălia pentru resurse 
a existat dintotdeauna și a fost continuată și 
amplificată în fiecare epocă istorică, astfel 
încât, Occidentul, folosind resursele întregii 
planete, a prosperat, în timp ce restul lumii a 
devenit, în mare măsură, servitorul acestui 
Occident totdeauna inovator, acaparator de 
creiere, nesătul și conflictual. De aici nu rezultă 
că restul civilizațiilor ar fi fost ușă de biserică, ci 
doar că bătălia pentru resurse a fost totdeauna 
câștigată de occidentali. Și cam așa se întâmplă 
și azi. 

Cele două războaie mondiale, ale căror 
cauze, scopuri și obiective nu sunt cunoscute 
pe deplin nici acum, au arătat adevărata față a 
acestei lumi dominată de civilizația occidentală. 
Numeroși specialiști în analiza fenomenelor 
care s-au produs în lume au remarcat că, de 
fapt, aceste războaie – care n-au soluționat 
nimic din uriașul arsenal al acestui tip de 
conflictualitate, ci, dimpotrivă, au amplificat-o 
și mai mult – au arătat, într-o cheie extrem de 
dificil de descifrat, care este adevărata față a 
acestui sens în care evoluează lumea. De unde și 
o întrebare extrem de simplă și, în același timp, 
extrem de grea: Care este esența acestei lumi?

Omul nu iubește animalele de pradă, dar el 
este cel mai mare și mai sofisticat predător de pe 
această planetă: El este cel care ucide fără milă 
orice vietate care îi asigură proteinele necesare, 
mai mult, îmblânzește și chiar creează vietăți 
pentru a fi ucise și a-și asigura astfel hrana. Și tot 
el distruge o parte din flora planetei, tot pentru 

EDITORIAL

a-și asigura confortul culinar și sentimentul 
puterii asupra lucrurilor. Și nimeni nu-l trage la 
răspundere pentru asta. El nu dă socoteală nici 
naturii, nici lui Dumnezeu pe care îl invocă în 
tot ce face sau nu face, ci doar altui om care, pe 
treapta ierarhică, îi este superior. 

Omul a creat un sistem economic prin 
care folosește la discreție resursele planetei, 
desigur, în detrimentul planetei și al altui om, 
un sistem financiar care îi asigură accesul la ce 
dorește el, un sistem de sisteme, de procese și de 
ce o mai fi, pe care-l folosește pentru a subjuga 
și chiar pentru a distruge alt om, pentru a-i lua 
resursele și a-l face slugă. Toate principiile pe 
care le-au proclamat până acum cei care au 
confiscat puterea n-au fost și nu sunt altceva 
decât modalități care justifică inegalitatea, 
inechitatea, dominanța, proclamând sus și 
tare egalitatea, fraternitatea, libertatea, 
democrația, drepturile omului și toate celelalte 
sloganuri care împânzesc tot ce există. De fapt, 
principiile, legile și normele slujesc doar pe cei 
care le emană și asigură, celor care se consideră 
a fi în drept să impună celorlalți un anumit 
comportament, accesul la putere, influență, 
resurse și confort.

Ei, bine, în această construcție paradoxală, 
benefică pentru unii și distrugătoare pentru 
alții, omul este obligat să-și accepte o soartă 
hotărâtă de alt om, dar pusă pe seama lui 
Dumnezeu. 

În urma Primului Război Mondial, s-a 
constituit Liga Națiunilor – pentru că, abia în 
urma acestei conflagrații, unele dintre imperii au 
dispărut, iar identitățile naționale, constituite 
de-a lungul istoriei au devenit independente, 
suverane și legitime –, care trebuia să asigure 
egalitatea între națiuni, suveranitatea și 
independența statelor, libertatea și dreptul la o 
viață liniștită. 

Dar, la umbra noilor reglementări și ale 
noului modus vivendi, s-a pregătit următorul 
război. Tot mondial. Există mii de opinii și 
de analize pe tema cauzelor, condițiilor și 
împrejurărilor în care s-a pregătit și izbucnit 
acesta, dar finalul celui mai mare dezastru 
al societății umane de pe planeta Pământ 
(desigur, din perioada cunoscută) n-a rezolvat 
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niciuna dintre marile probleme ale omenirii 
și nici n-a făcut posibile crearea unor premise 
pentru găsirea unor soluții care să scoată 
lumea din propria-i conflictualitate. Pentru 
că, o astfel de conflictualitate este favorabilă 
creării și justificării politicilor și strategiilor 
de dominanță politică, economică, socială și 
strategică, iar puterea nu avea, nu are și nu va 
avea niciodată vreun interes de schimbare a 
acestei paradigme. Deși doctrina proclamă sus 
și tare, prin toate mijloacele posibile, drepturile 
omului, egalitatea de șanse, egalitatea în fața 
legii și a lui Dumnezeu, realitatea emanată de 
cei care au generat o astfel de doctrină este 
cu totul alta. În numele dreptății, egalității, 
libertății și democrației, al drepturilor omului, al 
nediscriminării și egalității de șanse, mai puțin 
de zece la sută din populația planetei deține cât 
dețin ceilalți 90 la sută. Bogăția și sărăcia nu se 
află într-un echilibru, ci sunt polarizate. 

Occidentul, prin mijloacele democrației și 
drepturilor omului, își asigură, de un mileniu, 
puterea, accesul la resursele planetei, finanțele 
și mijloacele utile pentru a perpetua o astfel 
de situație. Orice încercare de instaurare și 
legitimare a egalității și echității umane a fost 
mereu înăbușită, în numele acestor idealuri, 
chiar de cei care le creează și le proclamă. Toate 
teoriile care s-au aflat la baza unei societăți în 
care oamenii să fie cu adevărat egali au fost 
reformulate sau, în orice caz, aplicate după 
bunul plac al celor puternici. În Grecia antică, 
acolo unde a apărut asocierea cuvintelor demos 
și kratos, erau egali între ei doar cetățenii, 
adică negustorii, militarii și proprietarii de 
pământuri. Sclavii și străinii, spre exemplu, nu 
erau cetățeni, nu puteau fi egali cu cetățenii și, 
deci, puterea poporului era, de fapt, puterea 
aristocrației, a celor puternici. Aceștia nu 
munceau fizic (munca fizică era rezervată 
sclavilor și animalelor), ci doar filosofau, se 
întâlneau în agore și făceau legi. 

Nici prin alte părți nu a existat vreodată 
vreo egalitate între oameni. E drept, un om 
nu este identic cu celălalt. Fiecare om este, în 
felul lui, unic și irepetabil pe planeta Pământ 
și în Univers. Nici la indienii americani, nici la 
incași, nici la azteci, nici la daci, nici la huni, 

EDITORIAL

nici la popoarele turcice, nici la romani, nici 
la mongolii lui Gingis Han, nici în triburile din 
Amazonia, nici aiurea, nicăieri pe Terra, nici 
măcar în perioada socialismului, în țările în 
care a existat un astfel de sistem politic, nu 
s-a realizat vreodată acea egalitate și acea 
echitate între oameni, proclamată atât de vocal 
în toate colțurile planetei. Dimpotrivă, s-a făcut 
tot ce a fost posibil, ca oamenii să-și accepte 
condiția și soarta, așa zice legea divină, cum 
cere Dumnezeu, în numele căruia se proclamă, 
ca lege supremă, bogăția și sărăcia, ierarhia 
socială, umilința, supușenia, acceptarea sorții 
și speranța de răsplată pe lumea cealaltă. 

Toate încercările unor oameni iluștri 
de a elabora concepte, teorii și de a genera 
experimente cu privire la egalitatea socială și 
echitatea între oameni și comunități au fost 
sortite eșecului. Mai mult, nimeni, nicăieri, n-a 
pledat vreodată convingător și tenace pentru 
emanciparea prin educație, pentru accesul la 
cultură, pentru dreptul sacru la egalitate. Țările 
puternice le-au subjugat totdeauna pe cele care 
n-au reușit să se apere, mai ales pe cele care 
dețineau resurse naturale, transformându-le 
fie în țări vasale, fie în țări așa-zise partenere, 
fie incluzându-le în componența unor imperii, 
supunându-le unor agresiuni complicate 
și sofisticate, în numele emancipării lor, al 
democrației și progresului. 

La ora actuală, țările sunt, deopotrivă, 
identități patrimoniale și entități în curs de 
consolidare sau, dimpotrivă, identități atacate 
de corporații, de marea finanță, de grupuri de 
interese, de fel de fel de rețele, astfel încât ele 
să nu poată ajunge niciodată la o maturitate 
deplină, la o construcție monolitică, integrală, 
indisolubilă, care să nu mai poată fi divizată 
și care, împreună cu alte țări, să formeze 
ansambluri monolitice, perfect armonizate, 
capabile să înfrunte provocările viitorului și să 
asigure păstrarea și dezvoltarea patrimoniului, 
supraviețuirea, prosperitatea, libertatea și 
securitatea cetățenilor lor. 

Principalele etape ale formării și 
consolidării statelor de drept sunt, în opinia 
noastră, următoarele: 

1) Etapa formării conștiinței de sine, 
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a conștiinței identitare a comunității și a 
idealului; 

2) Etapa frontierei-linie care identifică, 
definește, consolidează, impune și opune;

3) Etapa dezvoltării și punerii în aplicare 
a conceptului de identitate comunitară, 
teritorială, istorică, socială și culturală, 
rezultată din conștiința de sine și, în timp, 
crearea patrimoniului; dezvoltarea idealului de 
cetățean, de comunitate și de țară și, pe baza 
lui, a proiectului de țară; 

4) Etapa formării și consolidării structurii 
de rezistență a societății, bazată pe un 
patrimoniu consolidat și pe cultura identității, 
a idealului național și a proiectului de țară;

5) Etapa națiunii, a împlinirii idealului 
național și a proiectului de țară;

6) Etapa holistică, a frontierei-suprafață 
(cea care face posibilă integralitatea economică, 
socială, culturală, securitară și cognitivă).

Ultima etapă, cea holistică, reprezintă 
realizarea unității depline, integrale, în care 
țara nu are nevoie de o frontieră-linie și de 
păzirea ei, ci ea însăși se prezintă ca un monolit 
impenetrabil, dar și ca o piatră care, devenind 
piatră, și-a epuizat, practic, acea tensiune 
interioară care i-a asigurat, prin secole, 
progresul pentru a ajunge aici. Odată ajunsă 
aici, ea are trei posibilități:

- epuizându-și energia de mișcare, pur 
și simplu, dispare, așa cum și planeta Pământ, 
după ce își va înceta activitatea geofizică, își 
va absorbi oceanele și fie se va pulveriza prin 
implozie, fie va deveni ca Marte, inertă sau se va 
transforma, probabil, într-un bolovan cosmic;

- intră în componența unei noi identități, 
prin unificarea cu identitățile statale vecine, 
care au ajuns la limita competenței identitare, 
în formula în care au existat până atunci și au 
nevoie de o nouă formulă și de un nou proiect;

- folosind potențialul uman (nedegradabil) 
care au propulsat-o până aici, trece la o nouă 
stare, reînnoindu-și idealul și elaborând un nou 
proiect de țară. 

Referindu-ne la acel proiect care se 
numește Uniune Europeană, constatăm, între 
multe altele, și următoarele:

- niciuna dintre țările membre ale Uniunii 

EDITORIAL

Europene nu a ajuns la etapa integralității 
depline și, pe această bază, la stadiul holistic, 
deci ultim, cel al integralității perfecte, care 
să genereze necesitatea unui nou ideal, a unei 
noi opțiuni și a unui nou orizont de așteptare 
(de aceea, cetățenii UE nu au, la ora actuală, 
un ideal comun, o idee care să-i anime pe toți, 
ci, dimpotrivă, nu se înțeleg în mai nimic și 
fac fel de fel de mișculații pentru a se situa cât 
mai bine în folosirea resurselor și a mijloacelor 
financiare); 

- situându-se pe diferite trepte de 
dezvoltare, țările care au aderat la Uniune 
sunt situate diferit în noua identitate, iar 
diferențele dintre ele sunt mult prea mari, ca 
și mentalitățile, pentru a permite o reuniune 
pe bază de trăsături comune și, în același timp, 
pe bază de diferențe; ar fi ca și cum două sau 
mai multe roți dințate ar avea dinți cu pas 
diferit, fiind imposibilă asamblarea lor într-un 
mecanism funcțional (totdeauna marile puteri 
vor gândi și acționa ca mari puteri, iar țările pe 
care ele le-au tutelat, le-au exploatat, sau chiar 
le-au inclus în componența lor, vor fi tratate 
după matricea seculară și nu după ceea ce se 
scrie prin tratatele de constituire și prin o mie 
de alte documente de tot felul;

- sistemele de valori, patrimoniul fiecărei 
țări, dimensiunea istorică, mentalitatea, istoria, 
conflictele nerezolvate în trecut, dezvoltarea 
economică inegală și multe altele fac aproape 
imposibilă integrarea normală, lineară și 
fără sincope și, de aceea, Bruxellesul se pare 
că apelează și va apela și în continuare la 
politica impunerii, a monitorizării, controlului 
și verificării, a discriminării, a vitezelor diferite 
etc., adică exact la politica imperială care a 
precedat constituirea națiunilor și a continuat, 
chiar și în timpul formării și consolidării 
națiunilor, o politică de tip imperial (îmbrăcată 
în haine vopsite democratic).

Desigur, de aici nu rezultă că nu este 
necesară o Uniune Europeană, dar faptul că 
aproape fiecare țară din Europa are un trecut 
milenar, un parcurs dramatic și o identitate 
foarte puternică și nepermisivă, reprezentând, 
de fapt, o identitate civilizațională specifică, 
cere un alt proiect, un alt construct, un alt 
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parcurs. Noi suntem convinși că, dacă se va 
continua să se treacă cu buldozerul peste două 
mii de ani de cultură, de experiență și de viață, 
peste sistemele de valori ale fiecăreia dintre 
țările europene angajate în acest proiect, 
Bruxelles-ul hotărând totdeauna ce, de ce și 
cum, atunci Uniunea nu va fi nici un imperiu pe 
deplin german, nici un dualism sau amalgam de 
tip austro-ungar, nici un imperiu napoleonian, 
ci, mai degrabă, o Uniune de tip sovietic și nici 
măcar una de valoarea integrativă, hei-rupistă 
și buldozeristă, așa cum a fost sau cum a mai 
fost. 

Cerințele formulate de Bruxelles 
și îndeplinite ad-litteram și prostește de 
conducerile oarbe de la București n-au făcut 
altceva decât să distrugă economia României, 
să dea frâu liber corporațiilor mâncătoare de 
resurse, tratatelor de spoliere a bogățiilor țării, 
politicilor de umilire a populației, migrației 
masive a unei populații sedentare milenare, 
adică unui dezastru care nu a existat niciodată 
în această țară, nici măcar pe vremea imperiilor 
sau a celor două războaie mondiale. 

Și asta în condițiile în care niciuna dintre 
țările europene nu și-a rezolvat pe deplin nici 
problemele interne, nici pe cele frontaliere, nici 
pe cele care privesc proiectul de țară, nici pe 
cele ale minorităților (care vor să fie suverane, 
independente, alipite la alte țări etc. etc.), nici 
pe cele religioase, nici pe cele ale migrației, nici 
pe cele ale educației, nici pe cele umanitare, 
nici pe cele ale păstrării, în spațiul național, a 
potențialului intelectual, singurul nedegradabil 
pe planeta pământ și în fiecare țară în parte și 
nici vreuna dintre provocările prezentului și cu 
atât mai puțin ale viitorului. 

România, membră, cu drepturi sfârtecate, 
controlate și monitorizate cu o „aparatură” 
neetalonată și ruginită, a Uniunii Europene, se 
află în una dintre cele mai dramatice situații 
din istoria ei milenară. Oficial, peste 4,5 
milioane de oameni din forța de muncă înalt 
calificată sau calificată și chiar necalificată a 
țării (pentru că, în România, înainte de 1990, 
în afară de unii oameni care lucrau pământul, 
dar și aceștia stăpâneau ca nimeni alții acest 
meșteșug milenar, nu exista forță de muncă 

EDITORIAL

necalificată) a emigrat în Occident în căutarea 
unui loc de muncă, alte câteva milioane își fac 
veacul, mai mult pe afară decât în țară, la munci 
sezoniere sau la ce s-o găsi, unii chiar la furat, 
sistemul educațional s-a bulversat, căutând, ca 
orbul, modele peste tot și nicăieri și distrugând 
unul dintre cele mai performante sisteme de 
învățământ din Europa, în numele unor iluzii 
stupide etc.

Încă din primii ani de după1990, cine a 
avut ochi să vadă, urechi să asculte și creier 
să înțeleagă și-a dat seama că România se va 
întoarce (va fi „ajutată” și chiar obligată să 
se întoarcă) rapid la sapă de lemn, că tot ce a 
realizat în sute de ani va fi distrus doar în câțiva 
ani. Atitudinea arogantă și disprețuitoare a 
Vestului față de țara noastră, marginalizarea ei 
vizibilă și umilitoare, tratarea uneia dintre cele 
mai bine educate populații din Europa ca fiind 
primitivă și coborâtă acum din copac și multe 
altele, distrugerea rapidă, încă din primii ani 
de după 1989, a sistemului financiar național, 
distrugerea marilor obiective industriale, a 
combinatelor de prelucrare a lemnului, care 
făceau minuni și exportau mobilă sculptată în 
toată lumea, a industriei petroliere (România 
fiind una dintre cele mai performante țări din 
lume în acest domeniu) și acceptarea gaterelor 
italiene și mai ales a drujbelor austriece care 
au ras, în câțiva ani, pădurile seculare ale țării 
și au devastat parcurile naționale, schimbând 
pur și simplu regimul pluvionar și, prin 
urmare, clima țării, fără ca guvernele stupide 
și antinaționale ale României post-decembriste 
să miște un deget, ci doar clamând sus și tare, 
în mod sinucigaș din punct de vedere politic 
și strategic, în fața unei populații decimate și 
lovite cumplit de ciuma portocalie sau de care o 
fi fost, că își face doar temele date de Bruxelles și 
de oricine altcineva, în afară de poporul român, 
popor alungat peste hotare, pentru prima oară 
în istoria sa milenară, umilit și tratat ca o 
zdreanță, ca un infractor, sau ca un nimeni. 

Faptul că România, care a fost înzestrată 
de Dumnezeu cu unul dintre cele mai fertile 
ogoare din Europa și chiar din lume, își 
înstrăinează pământul și importă 70 la sută 
din alimentele pe care le consumă cei care au 
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mai rămas prin țară este nu doar cel mai stupid 
paradox, ci și cea mai teribilă și umilitoare 
înfrângere pe care a suferit-o vreodată acest 
popor sedentar, statornic, inteligent, cumpătat 
și răbdător, acum divizat, prostit, rănit grav, 
umilit și batjocorit chiar de cei care îl conduc și 
îi cerșesc sau îi manipulează voturile. 

Și, în aceste condiții, chioara clasă politică 
din România mai are tupeul să apară pe sticlă, 
să rânjească mefistofelic în văzul națiunii și să 
se bată cu sine și cu nimeni, cu ochii bulbucați 
și sufletul plin de venin, fără să-și dea seama că 
nu face altceva decât să târască România într-o 
prăpastie. 

Desigur, nu este chiar cu totul și cu totul 
nou ceea ce fac acești clonați politicieni, azi. 
Tot așa s-au petrecut lucrurile și între cele două 
Războaie Mondiale, în care Marea Unire a fost 
sancționată cu rapturile teritoriale din 1940, 
hotărâte la Vinea, tot la Viena...

În acest timp, hoarda de postaci, de 
anarhiști, de nimeni ridicați de cei interesați la 
rang de cineva, atacă de-a valma, cu tricolorul 
în mână și înjurătura pe buze, tot ce există, bun 
sau rău, fie fără să înțeleagă nimic din ce se 
întâmplă, pentru că n-au nici cultura necesară, 
nici răbdarea, nici interesul și nici capacitatea 
să citească, să analizeze, să afle și să înțeleagă, 
fie crezând doar în ce li se spune. 

Sistemul educațional produce, în mare 
măsură, analfabeți, o parte dintre manuale 
sunt încurcate, lipsite de continuitate și de o 
structură logică, inteligibilă, o parte dintre 
dascăli sunt ei înșiși departe de standardele 
profesionale și lipsiți de aptitudinile și abilitățile 
pedagogice necesare acestei profesii delicate, 
de importanță vitală pentru o națiune și pentru 
omenire, în general, creierele fug încotro văd 
cu ochii sau unde cred ele că le este mai bine, 
golind țara de materia ei cenușie, iar cele care 
mai rămân mor de prostia din jurul lor... 

Crearea și distrugerea suporturilor de 
plămădire a națiunii române

Anul 2018, anul Centenarului Unirii 
– Unirea fiind cea mai mare realizare a 
milenarului popor român, de după înfrângerea 

EDITORIAL

lui Decebal din anul 106, un fel de revanșă, de 
reparație, de reîntregire a unei inimi sfârtecate, 
a unui neam căruia i s-a înfipt un pumnal în 
inimă, dar care a supraviețuit și, așa, cu inima 
străpunsă, a ajuns la vindecare și reîntregire – 
ar fi trebuit să fie impresionantă, profundă și 
sensibilă. Sau măcar modestă, curată, de bun 
simț. Pentru că, pe frontispiciul ei și, deopotrivă, 
în profunzimile ei, se află crezul și idealul secular 
al unui popor, crucile din cimitirele eroilor, 
răbdarea, cumpătarea, străduința, stăruința, 
lupta generațiilor care au făurit-o și marea 
inimă română. Dar și aici, clasa politică și-a dat 
cu stângul în dreptul, o parte dintre oficialii puși 
la patru ace, dar lipsiți de creier și de inimă, au 
lăsat un gust amar, iar conducerea țării, în toate 
componentele ei, a fost incapabilă să prezinte 
României, de ziua centenarului reîntregirii ei, 
un proiect de țară, prin care să se urmărească 
identificarea și punerea în operă a interesului 
ei vital – cel de supraviețuire, de recâștigare a 
încrederii, de redobândire a controlului avuției 
naționale, a patrimoniului, de refacere, în 
condițiile date, a potențialului economic, de 
exercitare, într-o manieră inteligentă, bazată pe 
cunoașterea și valorificarea interdependențelor, 
a suveranității, desigur, în context european și 
euro-atlantic –, sau măcar să reanime speranța 
și respectul față de memoria milioanelor de 
soldați care au murit pe câmpurile de luptă 
ale nației pentru suveranitatea, independența, 
securitatea, libertatea și prosperitatea 
poporului român și dăinuirea românescului pe 
pământul pe care s-a născut. 

Gangsterii politici de azi ai României, 
lipsiți nu numai de caracter, de suflet și de 
genialitatea de care sunt atât de departe, dar 
și de minimul de neuroni necesari pentru a 
înțelege cât de cât vremurile și a privi în mod 
conștient spre orizont, n-au făcut altceva decât 
să se dea în acel spectacol lamentabil care ne 
scârbește în fiecare zi și ne oripilează, până la 
starea de greață. 

Ei nu au înțeles niciodată și nu înțeleg nici 
acum că poporul român este un popor unitar, 
prin limbă și prin cultura sa ancestrală, adică 
prin obiceiuri, prin sistemele sale de valori 
perene, prin contopirea până la identificare 
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cu arealul, prin filosofia spațiului plin, 
binecuvântat de Dumnezeu, că nu ei, politicienii 
de azi, și nici înaintașii lor aroganți, conflictuali 
și unii dintre ei perverși și chiar trădători, 
au format și au menținut unitatea spațiului 
românesc, ci poporul român, mai ales țăranii. 
Ei, țăranii, au fost dintotdeauna stâlpi de țară, 
ei au dat sufletul lor pământului, au păstrat 
limba și și-au extras seva din esența nobilă a 
acestui pământ. 

În anii cât am fost acolo, la rădăcini, în 
satul meu de pe malul Oltețului, la sfârșitul 
unei zile de săpat, îmi lipeam nările de brazda 
încă proaspătă și mă umpleam de mirosul 
pământului. Sus, pe deal, în poienița din pădure, 
îmi lipeam urechea de iarba proaspătă și 
ascultam inima pământului. 

Învățătorul din sat și, ulterior, profesorii 
din ciclul doi, ne-au învățat temeinic limba 
română literară, literatura, gramatica, 
matematica, fizica, biologia, chimia, istoria, 
geografia etc., ne-au deprins să pregătim și 
să efectuăm un altoi pe un copac tânăr, pe un 
fir de trandafir, pe o viță de vie, ne-au învățat 
denumirile în limba română și în limba latină 
ale tuturor plantelor, păsărilor și animalelor 
din zonă și, mai ales, ne-au cultivat iubirea 
pământului, a satului, a semenilor și a țării. 
După absolvire, patru dintre noi au reușit, 
printre primii, la unul dintre cele mai renumite 
licee atunci, ca și acum – Liceul „Frații Buzești” 
din Craiova –, iar ceilalți, toți, au reușit cu brio 
la școlile tehnice sau profesionale la care au dat 
examen. Toți am ajuns oameni și purtăm. de o 
viață, în sufet și în inimă, acele învățături și acel 
spirit. 

Întregul sistem educativ din România, în 
toate timpurile, inclusiv în vremea socialismului, 
era axat pe învățare temeinică, așezată, pe 
valorile universale și naționale, pe formarea 
de caractere, pe cultura profundă, pe respectul 
muncii, al înaintașilor și al temeiniciei.

În cele din urmă, se reușise ca învățământul 
de toate treptele să fie complet gratuit, iar 
accesul la oricare dintre școlile și facultățile țării 
să fie liber pentru oricine, iar reușita să depindă 
în exclusivitate de capacitatea, posibilitățile 
intelectuale și rezultatele efective obținute la 

EDITORIAL

examenele de admitere și de absolvire. 
Au trecut peste șase decenii de atunci, 

dar eu, țăran dintr-un sat de pe malul Oltețului, 
uneori, în miez de noapte, cobor în spatele 
blocului în care locuiesc, îmi lipesc urechea de 
pământul dintre betoane și ascult... 

În anii 1990, în finalul unei epoci hulite 
azi, pentru prima dată în istoria multimilenară 
a spațiului românesc, întreaga populație era 
educată. Proiectul de care vorbește președintele 
României azi a fost realizat deja ieri și 
abandonat azi. Ieri, aproape toate instituțiile 
și întreprinderile statului erau și centre de 
educație permanentă, în care oamenii, cu mici 
excepții, ajungeau unde-i ducea capul, studiile 
aprofundate, voința, priceperea și înțelepciunea. 
Dincolo de sloganuri și de tarele politice ale 
vremurilor, fie ele capitaliste, nedefinite sau 
socialiste, educația era educație. 

Numai proștii, rău-voitorii, cârcotașii 
sau cei lipsiți de simțul realității și, mai ales, 
de caracter nu recunosc sau contestă uriașele 
realizări ale României în ceea ce privește 
sistemul educațional în ultimul secol de 
românism profund, autentic și modern. 

Și chiar dacă mai erau încă multe de 
făcut, fiecare român din această țară avea nu 
numai dreptul la educație, ci și posibilitatea 
să acceseze, fără nicio restricție, ci doar prin 
puterile și calitățile proprii, fără costuri, 
orice treaptă și orice formă a acestui sistem 
educațional. 

De asemenea, până în primii ani de după 
1990, serviciul militar era obligatoriu. Dar, 
cel puțin pentru România, el nu reprezenta 
o corvoadă, o acțiune gratuită și frustrantă, 
o închisoare, ci o școală, în care și prin care 
fiecare tânăr învăța și se antrena să-și apere 
țara, singurul loc de pe pământ unde ei, tinerii, 
ca români, își aveau casa, familia, strămoșii, 
rădăcinile, siguranța, valorile ancestrale și 
iubirea de neam. Armata reușea să facă din 
fiecare nu doar un luptător puternic și tenace, 
ci și un camarad de nădejde, un continuator al 
vitejilor care au durat, cu brațul și, adesea, cu 
prețul vieții lor, România, un om respectuos, 
călit, în măsură să-și asume, în mod conștient 
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și responsabil, orice risc, să facă față oricăror 
provocări și să-și slujească cu devotament, în 
orice postură și în orice situație, țara. 

Prin acest tip de serviciu, toți bărbații 
țării și studentele din învățământul superior 
și nu numai primeau, dincolo de sloganele 
vremii, o educație profundă, în spiritul ordinii 
și disciplinei militare, folositoare atât în timp 
de război, cât și în timp de pace. Ei, bine, 
suspendarea serviciului miliar obligatoriu nu 
a fost nici substituită, nici compensată prin 
alte forme de educație întru apărarea țării, în 
formarea bărbăției, caracterului și rezistenței 
la greu. Nici măcar print-un concept unitar și 
sănătos în practicarea individuală și organizată 
a sportului...

Formarea armatei naționale, în timpul 
lui Cuza și apoi, întrebuințarea ei în Războiului 
nostru de Independență de la 1877, în Războiul 
nostru sacru din 1916-1919 și în Războiul 
nostru de supraviețuire și păstrare a României 
din 1941-1945, au generat acel spirit militar 
unitar și patriotic atât de necesar oamenilor 
acestui pământ. Tinerii chemați la oaste au 
învățat să mânuiască o armă și să acționeze 
împreună în batalioane, regimente, brigăzi și 
divizii, să înțeleagă că toți sunt apartenenți ai 
aceluiași neam, ai acestei țări, iar idealul lor 
și interesul lor vital trebuie să fie totdeauna 
atât dezvoltarea personală, cât și unitatea, 
prosperitatea, securitatea și libertatea 
poporului român. 

Apoi, cu timpul, mai ales după 1989, acest 
spirit a fost atacat din toate părțile:

- indirect, dar extrem de virulent și de 
eficient, de corporații, care n-au nevoie de 
frontiere, ci doar de piețe și resurse pentru a-și 
spori avuția și bogăția; 

- de marea finanță, căreia nu-i pasă de 
țări suverane, ci doar de măsura în care pot 
obține clienți și pot crea datornici eterni; 

- de neprietenii României;
- de revanșarzi și de toți cei care râvnesc, 

EDITORIAL

de secole, la acest pământ. 
Iar cei care și-au asumat conducerea țării 

în aceste vremuri, în loc să operaționalizeze, 
să apere și să folosească noile oportunități 
pentru prosperitatea țării, au acceptat, ca niște 
simbriași fără ochi și fără minte, tot ce li s-a 
sugerat, li s-a cerut sau li s-a impus... 

Desigur, țara este membră a Uniunii 
Europene, a Alianței Nord-Atlantice și a 
nume roaselor organizații și organisme 
internaționale – ceea ce reprezintă o foarte 
mare realizare –, dar care nu rezolvă niciuna 
dintre problemele grave ale României și nici 
nu creează vreun suport pentru rezolvarea lor 
în viitor. Dimpotrivă, lipsa de viziune politică 
și strategică a celor care conduc România de 
trei decenii încoace, învrăjbirea populației și 
alungarea ei peste hotare, cedarea resurselor 
naturale cu care a înzestrat Dumnezeu acest 
pământ al românilor, distrugerea mediului 
ambiant prin tăierea de către firme străine a 
pădurilor țării, ceea ce reprezintă o crimă și nu 
vreo afacere profitabilă pentru România, auto-
detronarea ei din postura de specialistă de prim 
rang în industria petrolului, în industria textilă, 
în cercetarea științifică în domeniul agriculturii, 
reformarea continuă, absurdă și fără niciun 
orizont a unui sistem educațional adus, an de 
an, într-o cascadă de crize fără precedent și 
într-o cădere liberă în ceea ce privește calitatea, 
toate celelalte spuse și scrise de atâtea ori de 
către mii de observatori, analiști și specialiști, 
oameni cărora le pasă de soarta acestei țări, 
de adevărul istoric și de valorile națiunii, 
arată care este adevărul despre noua eră de 
democrație, libertate, haos și lipsă de orizont. 

Asta ne-am dorit noi de la noua eră, zisă 
liberală, democratică și prosperă? O nouă 
configurație a unui ideal care, la drept vorbind, 
nu există?

București, 31 decembrie 2018

Acest text a apărut și în revista Univers Strategic Nr. 36 din decembrie 2018  
(http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us36.pdf) 
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La începutul anilor cinci-
zeci, la puţin timp de 

la terminarea războiului, noi 
generaţia copiilor care ne-
am jucat în tranşee cu căşti 
soldăţeşti şi care ne ascundeam 
prin tancuri şi avioane distruse 
în lupte şi rămase pe câmp, am 
avut parte fără să ne dăm seama 
şi acordul, de toate prefacerile 
unei lumi răvăşite şi sărăcite de 
război dar cu promisiuni felurite privind perspectiva 
unui alt viitor. 

Nu ştiu şi nici nu m-am interesat dacă a existat 
în Câmpia Turzii grădiniţă pe timpul războiului. Eu 
am fost înscris direct la şcoală când aveam şase ani. 
Ea a funcţionat în fostul castel al unui grof ungur şi 
avea o aşezare foarte frumoasă într-un parc cu lac. Am 
început să scriem pe tăbliţă iar pe caiete, după creion, 
am folosit tocul cu peniţă şi călimara cu cerneală, o 
adevărată piatră de încercare pentru viaţa elevului de 
atunci!

Locallitatea în care am început şcoala este 
situată în inima Transilvaniei având un trecut de 
câteva secole. Aşezată pe Valea Arieşului, de un 
pitoresc deosebit şi locuită în majoritatea covârşitoare 
de români ardeleni sfătoşi şi gospodari, Câmpia Turzii 
a fost leagănul copilăriei şi adolescenţei  mele şi 
reprezintă casa mea, în ciuda faptului că familia a stat 
tot timpul cu chirie. 

Câmpia Turzii, astăzi municipiu, era la sfârşitul 
războiului mai mult un târg, aşezat la răspântia 
drumurilor spre Turda, Cluj şi Ludus, Târgu Mureş, 
loc de întâlnire a negustorilor şi meşteşugarilor din 
satele mărginaşe de-o parte şi de alta a râului Arieş 
dar şi al moţilor veniţi în cursul apei din mijlocul 
Apusenilor; plecaţi din munte cu căruţele să vândă 
“ciubere”, butoaie şi mere pădureţe, pe “bucate”, 
adică pe porumb şi grâu, boabe sau “fărină” cu care 
să poată trece iarna grea. Erau moţii oameni curaţi şi 

CLASA NOASTRĂ CÂNTĂ, 
RÂDE ŞI VISEAZĂ

General locotenent Ioan BĂLĂEI

îngrijiţi în ciuda drumurilor 
lungi şi obositoare şi mai erau 
bărbaţi munciţi, dar falnici şi 
cu o bună creştere şi cinste 
recunoscută de toată lumea. 
Unii işi aveau nevestele cu 
ei, ele ţineau “ciurul” cu mere 
în mână, mergând pe lângă 
căruţa cu coviltir iar în faţa 
cailor ducându-i de dârlogi 
înainta, cu pas măsurat, 

“moţul” în opinci. Noi, copii, ieşeam înaintea căruţei 
şi primeam câte un măr scos din fân, locul în care se 
păstrau fructele. De aceea, copii îi iubeau pe oamenii 
de la munte fiindcă erau buni, liniştiţi şi nu se supărau 
niciodată. Îi vom cunoaşte mai târziu prin ani şi la ei 
acasă, atunci când în excursiile din Apuseni, liceeni 
fiind, ne-au găzduit noaptea în casele lor din lemn 
răsfirate pe dealuri. 

Ca dovadă a existenţei localităţii ca un târg 
prosper, în centrul aşezării de atunci exista o imensă 
piaţă pietruită, astăzi parc, în care se vindeau de toate, 
inclusiv animale. Piaţa funcţiona din plin de două ori 
pe săptămână, în ziele de târg, dar şi în celelalte cu tot 
ce era de trebuinţă oamenilor. 

Ceea ce deosebea târgul nostru de alte localităţi 
erau cele două fabrici de “sârmă” şi de “lut” cum le 
spuneau oamenii. De fapt, era vorba despre uzinele 
“Industria Sârmei” construită înainte de război în care 
lucrau peste 5000 de muncitori şi “Fabrica de cărămizi 
şi ţigle” foarte dezvoltată la vremea aceea. De aici 
şi caracterul industrial-agrar al preocupărilor locale 
şi chiar al zonei influenţată de acest dublu profil al 
muncii oamenilor, la câmp şi în fabrică. 

În condiţii de timp frumos se vedeau în 
depărtare Cheile Turzii, drumul deschis în stâncă de 
apele învolburate ale Hăşdatelor, străjuit de pereţii 
abrupţi înalţi de zeci de metri între care o potecă 
îngustă şerpuia peste poduri suspendate, dificil de 
străbătut datorită balansului pe cabluri. În pereţii 
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stâncilor se deschideau grote şi peşteri întunecoase, 
tot atâtea locuri de adăpostire şi ascundere pentru 
oameni şi animale. Acolo, la Cheile Turzii, excursiile 
noastre se consumau pe durata unei singure zile ceea 
ce făcea zona foarte vizitată. 

La orizont se puteau observa şi culmile 
Apusenilor, unul din leagănele naţiei româneşti, a 
tradiţiilor civilizaţiei oamenilor de la munte, loc de 
pelerinaj în ţinutul Iancului, crăişorul  românilor.  
Acolo, în Apuseni, dragostea de ţară şi sufletul 
românesc sunt nu numai simţire ci şi o adevărată 
religie. O călătorie în Apuseni constituia în acelaşi 
timp pentru noi o lecţie de istorie, geografie, 
cunoştinţe de arheologie, etnografie şi până la urmă de 
viaţă în colectivitate, de educaţie patriotică, astăzi din 
nefericire contestată, căzută în derizoriu şi libertinism,   
într-o confuzie de falsă modernitate copiată. 

Nu ştiu cum aş putea descrie mai convingător 
frumuseţea inconfundabilă a unei călătorii în Apuseni 
cu “Mocăniţa”, trenul de munte pe linie îngustă care 
urca de la Turda la Abrud cale de aproape 100 km. 

Călătoream întotdeauna alături de moţii cu 
desagi, bărbaţi şi femei plecaţi sau întorşi de la oraş 
care vorbeau tare şi râdeau, simţindu-se la ei acasă. 
Aşa se explică şi bunăvoinţa cu care văzându-ne 
străini de locuri, ne arătau şi ne sfătuiau pe unde să 
mergem, ne povesteau despre legendele munţilor. 

În excursie cu colegii am străbătut minunatele 
ţinuturi de la Moldoveneşti, Râmetea, Câmpeni, 
sanctuarul Ţebea, Albac, Scărişoara cu gheţarul, 
Horea, Vidra, Avram Iancu, localităţi cu rezonanţă 
istorică deosebită. Mergeam mult pe jos cu popasuri 
şi focuri de tabără în poienile pădurilor de brazi şi pe 
malurile Arieşului din care beam apa rece şi limpede, 
ca apoi să înnoptăm pe la şcoli şi în casele moţilor, 
extraordinar de primitori, dormind uneori în fânul 
şurelor gospodăreşti după adevărate şezători cu 
muzică şi poezie sub clar de lună. 

Mâncam din raniţă, ca să nu zic “traistă”, 
alimente de acasă dar cele mai multe procurate de 
pe la localnici constând în ouă, lapte, brânză, ceapă, 
slănină afumată, pâine de casă, mămăligă făcută la 
ceaun şi fructe de pădure cusele direct de la sursă. 

Ulterior, la maturitate, am avut prilejul să străbat 
şi să cunosc aproape toate zonele fermecătoare ale 
munţilor Apuseni dar frumuseţea acelor zile petrecute 
pe cursul de basm al Arieşului alături de colegii mei 
liceeni, nu poate fi întrecută. 

Dacă ceva mi-a influenţat decisiv dragostea 
pentru natură şi frumos, respectul pentru viaţa aspră 
a oamenilor simpli şi curaţi sufleteşte, acestea au fost 
drumeţiile, excursiile şi timpul petrecut pe meleagurile 
şi ţinuturile veşniciei româneşti ale Munţilor Apuseni. 

Sufletul acestor adevărate expediţii în Apuseni 
dar şi în alte regiuni ale ţării a fost unul dintre cei mai 
iubiţi profesori ai liceeului, eminentul dascăl Nemeş 
Ioachim, profesor de istorie şi limba română, om de 
cultură şi mare patriot, devotat fără margini profesiei 
sale nobile. Alături de el se aflau în mijlocul nostru 
profesorii: Nemeş Carmen (soţia), Iancu Florea, 
Mândruţiu Voichiţa, Iepure Pamfilion, Sălcudean 
Vasile şi Veronica (soţia), Baciu Rene, Hales Liviu, 
Sabău Iuliana şi alţii. 

Nemeş, dirigintele nostru, originar din comuna 
invecinata Luna o localitate vestita prin spiritul ei 
romanesc și harnicia gospodarilor. Avea o mare 
experienţă de viaţă, era blând şi sfătos, apropiat nouă, 
dotat cu o voce frumoasă. Seara, la foc, adevărate 
şezători literare, ne recita poezii şi cânta romanţe 
acompaniat de colegele constituite  într-un veritabil 
grup vocal. 

În apropierea oraşului, la aproximativ 3-4 
kilometri, pe o coamă blândă de deal, bun de dat cu 
sania iarna, se afla un parc amenajat cu brazi pe locul 
taberei unde a fost trădat şi omorât primul domnitor 
unificator al tuturor românilor, Mihai Viteazul. 
Aici s-a construit o troiţă din lemn drept monument 
închinat voievodului pe câmpia de lângă Turda de 
unde şi-a luat denumirea şi localitatea copilăriei mele, 
Câmpia Turzii pe drumul spre Târgu Mureş, traseul 
viitoarei autostrăzi “Transilvania”. 

Mai ales primăvara şi la sărbători, plecam la 
monument în excursie pe jos, culegând flori de câmp 
cu bucuria întâlnirii cu natura renăscută în verdele 
crud al vegetaţiei, cu florile şi păsările câmpiei plină 
de soare şi miresmele liliacului înflorit. 

Reîntorcându-mă la perioada în care am 
terminat şcoala elementară, trebuie să menţionez că la 
sfârşitul clasei a 7-a urma să decidem pe ce drum vom 
apuca ţinând seama că în Câmpia Turzii nu există 
liceu, ci numai şcoli profesionale. Cei ce doreau să 
urmeze liceul trebuiau s-o facă la Turda, Cluj, Aiud 
sau Blaj. Este adevărat că în ultimul an, respectiv 
în toamna anului 1953 a fost înfiinţat Liceul Mixt 
Seral, care nu satisfăcea pretenţiile şi cerinţele de 
pregătire intelectuală şi educaţie ale copiilor. În urma 
intervenţiilor conducerii uzinelor Industria Sârmei 
şi a organelor locale de partid la forurile centrale, la 
1 septembrie 1954, în anul în care noi am terminat 
cursul emementar s-a înfiinţat în oraşul Câmpia Turzii 
Şcoala Medie Mixtă de zece ani. 

Oraşul cunoştea o puternică dezvoltare pe 
măsura creşterii ca producţie metalurgică şi importanţă 
economică a uzinelor Industria Sârmei devenite 
nu peste mult timp un mare Combinat Metalurgic. 
Se construiau noi oţelării, laminoare şi trăgătorii, 
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fabrici de cabluri, electrozi de sudură şi altele. Şcoala 
profesională ulterior transformată în complex şcolar 
pregătea muncitori şi maiştrii în toate specialităţile 
metalurgice. 

În aceste condiţii, se făceau angajări masive 
în “fabrică”. Întrucât cererea de forţă de muncă era 
foarte mare, au fost încadraţi şi pregătiţi pe locul de 
muncă nu numai localnici, ci şi foarte mulţi ţărani 
din satele învecinate care deveneau astfel muncitori 
aduşi la lucru în cele trei schimburi cu camioanele 
întreprinderii. Începerea programului la fiecare 
schimb se anunţa printr-o sirenă cu aburi, semnalul 
auzindu-se de departe, pe la sate oamenii anunţând că 
“suflă fabrica”. Semnalul se folosea şi ca oră exactă, 
aşa cum cei care locuiau lângă gară îşi potriveau 
ceasurile după trecerea acceleratelor. Tata, ceferist, 
îmi spunea că trenurile accelerate şi rapidele nu 
întârziau aproape niciodată. La vremea aceea toată 
lumea avea un loc de muncă şi câştiga un salariu. La 
ţară, în împrejurimi, din fiecare familie cel puţin un 
membru lucra în fabrică, aducând acasă o sumă de  
bani necesari în gospodărie, iar ceilalţi munceau la 
câmp astfel încât traiul era îndestulător. 

Uzinele “Industria Sârmei” aveau rezultate 
economice foarte bune şi o conducere de specialişti 
veniţi din toată ţara. Directorul general Ion Stanatiev 
avea o practică îndelungată în producţie şi pe lângă 
cunoştinţele sale profesionale era şi un  desăvârşit 
gospodar. Împreună cu această conducere, profesorii 
Ioan Bogdan, Suciu Alexandru, Nemeş Ioachim, 
Cojocaru Silvia şi alţii au reuşit după eforturi susţinute 
să obţină aprobarea înfiinţări liceului teoretic în 
Câmpia Turzii.

În urma examenului de admitere au reuşit 80 
de elevi în Şcoala Medie Mixtă (denumirea liceului) 
formând două clase a VIIl-a cu băieţi şi fete împreună. 
În acestă primă serie 1/3 din colegii noştri proveneau 
din comunele şi satele învecinate. Cei mai multi din 
comuna Luna, aflată la nici 2 km de Campia Turzii, 
pe soseaua spre Targu Mures. Lunenii sunt români 
ardeleni, patrioti cu o istorie bogată, în lupta pentru 
libertate si unitate națională, cunoscuti pe toata 
Valea Ariesului. E un platou la marginea comunei 
unde esista un aerodrom militar de rezerva, astazi o 
importanta Baza aeriana în plină devoltare în cadrul 
NATO.”  

Noi cei de la oraş să zicem, din Câmpia Turzii, 
băieţii în special, ne permiteam să mai şi pierdem 
vremea cu tot felul de preocupări în timp ce colegii 
de la sate erau copii harnici şi serioşi, obişnuiţi cu 
munca, hotărâţi să-şi facă un viitor, iar rezultatele lor 
la învăţătură erau pe măsură. 

Trebuie să mai amintesc că din “Generaţia 

de aur – 1957”, aşa cum am fost numiţi noi cei din 
prima generaţie, în volumul omagial “Arc peste timp” 
dedicat liceului şi apărut în 2003 la Câmpia Turzii, 
peste jumătate (aprox. 60% ) erau fete recunoscute ca 
fiind “mai serioase şi tocilare”, cum le spuneam noi,  
invidioşi pe notele lor mari. 

În general, atitudinea dominantă la şcoală 
era preocuparea pentru învăţătură. Asta probabil şi 
datorită condiţiilor specifice unui oraş mai mic în care 
lumea se cunoştea şi distracţii colective, de “gaşcă”, 
cum se spune astăzi, era mult mai puţine. Sigur că 
la acele vremuri nu existau discoteci şi televiziune, 
calculatoare, video, casetofoane etc. Acasă majoritatea 
ascultau radio Bucureşti la difuzoarele staţiei de 
radioamplificare a oraşului, am mai scris despre asta. 
Aşa că ne-am îndreptat mai mult în timpul liber spre 
activităţile cultural-artistice şi sportive şcolare, locale 
şi chiar republicane. 

Ne-am bucurat de îndrumarea şi sprijinul 
susţinut al cadrelor didactice atât pentru învăţământ 
cât şi pentru activităţile extraşcolare. Profesorii tineri 
printre care în mod deosebit profesorul de sport Iancu 
Florea, Baciu Rene, Mândruţiu Voichiţa, Sălcudeam 
Vasile, iubitori de sport dar şi cei mai experimentaţi 
în frunte cu Ioachim Nemeş, directorul Ioan Bogdan, 
unchiul meu venit din Moldova, Ioan Bălău profesor 
de desen şi pictor renumit, Nicolae Botezan profesor 
de muzică, Iepure Pamfilimon profesor de limba 
română şi alţii. 

În oraş am început colaborarea cu staţia de 
radioamplificare, unde, noi, liceenii, susţineam cu 
materiale şi prezentare emisiunea lcoală. Acolo am 
pregătit şi interpretat la radio piesele “Nota zero 
la purtare” şi “O scrisoare pierdută”, colegii mei 
dovedind reale calităţi actoriceşti, îndrumaţi de 
profesorii Nemeş, Iepure şi Chicu. 

Cu acelaşi grup de colegi, între care prietenul 
meu Pick Gheorghe, cel mai bun la învăţătură, de fapt 
şeful promoţiei noastre, Popa Ioan din comuna Luna, 
talentat autor de poezie şi proză, Suciu Sanda, Sepi 
Zoe care cânta la pian, viitoare profesoară de muzică, 
Ciupercescu Marcel, Vlad Elisabeta, Ţiboc Cornelia, 
Tot Gherghina, Cioargă Margareta şi alţii am scris şi 
prezentat un program satiric la Festivalul regional al 
brigăzilor artistice din licee. Textul şi interpretarea 
noastră au fost apreciate. 

Performanţa artistică a constituit-o un grandios 
spectacol muzical-coregrafic, o comedie teatrală, 
creaţie a profesorului nostru drag Nemeş Ioachim, 
pe muzica profesorului Botezan Nicoale, sprijinit de 
o întreagă echipă de intelectuali ai oraşului, fiecare 
în domeniul pasiunilor sale artistice. Piesa având 
un subiect inspirat din viaţa elevilor, de fapt din 
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viaţa noastră, s-a numit “Clasa noastră cântă, râde 
şi visează” şi pe durata a trei acte şi 12 tablouri, a 
constituit principalul eveniment cultural local al 
anului. La cererea spectatorilor, au fost prezentate cu 
mare succes mai multe spectacole. 

Înclinaţiile şi chiar pasiunea noastră pentru 
teatru, muzică, literatură, pictură, pentru cultură în 
general, în condiţiile modeste din provincie ne-a fost 
insuflată de profesorii nostri de limbă şi literatura 
română, desen, muzică, psihologie, geografie, istorie 
şi chiar matematică, fizică, chimie, limbi străine 
etc. Îi voi aminti din nou pe Nemeş Ioachim, Iepure 
Pamfilimon, Bălău Ioan, Botezan Nicolae, Chicu 
Tamara, Hagău Emilia, Mândruţiu Voichiţa, Nanu 
Stefania, Mardare Livia, Sălcudean Viorica şi alţii. 
Pentru studiile noastre, a fost hotărâtoare promovarea 
lecturii, a celor mai variate forme de analiză, a tuturor 
genurilor de creaţie românească şi universală în artă 
şi cultură, a contactului direct cu opera în original 
şi nu prin intermediul rezumatelor, sintezelor etc. 
Abia după cunoaşterea directă a operelor, exersam 
capacităţile proprii de evaluare şi creativitate. 

În aceste condiţii noi liceenii acelor vremuri, 
scriam versuri şi mesaje de dragoste colegelor, 
întocmeam jurnale intime şi eseuri pe care le publicam 
în revistele şcolare şi le citeam în cercuri literare. 
Şcoala nu avea magnetofon dar împrumutam de la 
clubul muncitoresc unul “Tesla” pentru a înregistra 
piesele de teatru. 

Într-o discuţie cu fiul meu, povestindu-i despre 
preocupările generaţiei mele şi bineînţeles lăundându-
le, l-am întrebat dacă el a trimis scrisori şi poezii de 
dragoste colegelor sau fetelor cunoscute. M-a privit 
îngăduitor şi mi-a răspuns “La ce mi-ar folosi? 
După ce discutăm la telefon şi pe internet, după ce 
ne întâlnim la liceu, pe stradă, la discotecă, la alte 
petreceri, dumneata îmi ceri să-i mai trimit şi scrisori, 
ce să-i mai scriu în ele?”

Mi-am adunat gândurile şi i-am sugerat să-i 
scrie iubitei despre renaşterea naturii primăvara, 
despre frumuseţea florilor dăruite celui drag, despre 
dragostea şi prietenia oamenilor, despre cerul înstelat 
ca o explozie a luminilor dragostei!

A stat puţin, după care: “Da, măi tată. Am 
înţeles să-i arăt stele şi florile, soarele şi luna etc. Dar 
ce, ea nu le vede?” Apoi a continuat mai concentrat: 
“Să ştii că noi, tinerii de astăzi, dacă avem ceva de 
comunicat o facem direct şi fără prea multă “vrăjeală” 
de-asta. S-au schimbat vremurile. tată, noi avem 
multe griji, multe proiecte şi ne grăbim!”.

N-am insistat şi m-am gândit că poate avea 
dreptate din punctul lui de vedere. Totuşi, oare până 
unde vom ajunge pustiindu-ne sufletele? 

Să revin la adolescenţa mea, a generaţiei cu 
care sunt solidar. În plan local, la Câmpia Turzii, 
viaţa culturală dacă ne gândim la populaţia oraşului 
era remarcabilă. Clubul muncitoresc aflat în centrul 
oraşului, este o construcţie impunătoare şi astăzi, 
cu destinaţie specială, realizată înainte de război, de 
către patronii fabricii. 

Clubul avea o mare şi extrem de elegantă şi 
modernă pe atunci sală de spectacole şi cinematograf, 
apoi bibliotecă, săli de repetiţie pentru formaţiile de 
treatru, dansuri populare, balet, orchestră simfonică, 
de muzică uşoară şi populară. Tot în aceeaşi clădire 
existea o cofetărie cu terasă, camere de oaspeţi, săli 
de studiu şi documentare.  

În stagiune, opera şi teatrul naţional din 
Cluj, teatrul de stat din Turda, precum şi trupe de 
teatru şi muzică din toată ţara prezentau la Câmpia 
Turzii spectacole şi concerte. La acestea se adăugau 
spectacolele teatrului muncitoresc de amatori. În 
acestă formaţie de amatori activau: Cornel Nicoară 
viitorul director al Teatrului Tineretului din Piatra 
Neamţ, regizorul George Racoţi, Pick Gheorghe 
senior, tatăl colegului meu Ghiţă, Eleonora Bălău, 
soţia unchiului meu, profesorul de desen care picta 
decorurile, tinerii Nicoale Vaida, Iosif Spaniol şi mulţi 
alţii printre care şi colegi din liceul nostru. 

Clubul muncitoresc avea şi două formaţii 
laureate ani la rând cu locul I la festivalurile concurs la 
nivel naţional şi anual, ansamblul de dansuri populare 
şi corul mixt în care mulţi membri erau profesori 
din liceu. De fapt, dirijorul corului şi artizanul 
performanţelor acestuia era profesorul nostru de 
muzică Nicolae Botezan.

În plan sportiv, liceul, avându-l în rolul principal 
pe valorosul şi neobositul profesor de educaţie fizică 
şi sport Iancu Florea, s-a lansat în toate competiţiile 
şcolare de atletism, handbal, voley, fotbal şi tenis de 
masă. La atletism şi unele jocuri, profesorul Iancu 
Florea ne-a învăţat pur şi simplu să le practicăm şi 
tot el le-a convins şi pe multe dintre colegele să se 
dezbrace în şort. 

Am în faţă o fotografie pe care o privesc cu 
emoţie întrucât recunosc colegii, băieţi şi fete din 
primele noastre echipe de voley, cu care am participat 
la concursurile interjudeţene ale liceelor. Astfel 
îmi zâmbesc fetele care de care mai frumoase: Tot 
Gherghina (Didina), Doina Ardelean, Moldovan 
Maria (Moriş) din nefericire plecată foarte devreme 
dintre noi, Vlad Elisabeta (Vetuţa), Runcu Monica, 
Ţiboc Cornelia, Inocan Maria, Iosivaş Cornelia, Boar 
Maria, Fetiţă Lucreţia, Marcu Ligia şi Baciu Maria. 

La băieţi, îi privesc cu drag pe cei de la voley, 
handbal şi fotbal: Pick Gheorghe (Ghiţă), Câmpian 
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Ioan (Bogărel), Mera Eugen, Călinac Gheorghe 
(Gili), Adam Vicenţiu (Milu), Jenei Iuliu (Cucu), 
Oană Titus, Tătar Mihai, Gheorghe Tiberiu (Puiţu), 
Oargă Nicoale, Popa Ioan, Zeic Nicolae, Nosa Vasile, 
Ciupercescu Marcel (Ciupi) şi rezervele: Vălean 
Ioan, Pop Nicoale, Horvath Gheorghe, Buză Mircea 
şi valorosul în sport, simpaticul Bodea Aron. Din 
nefericire, nu aveam sală de sport, în schimb curtea 
era foarte mare existând spaţii pentru un teren normal 
de fotbal precum şi pentru voley, handbal şi atletism. 
Echipamentul l-am procurat noi, elevii, pe banii 
părinţilor şi l-au îmbunătăţit mamele care ne-au cusut 
numere. 

Dintre colegii noştri de şcoală şi liceu s-au 
ridicat la Câmpia Turzii o serie de sportivi de 
performanţă la nivel naţional. Astfel Sălăgean Vasile 
a devenit campion naţional la aruncarea discului, 
Virginia Ruzici campioană naţională şi câştigătoare 
a marilor turnee profesioniste internaţionale de tenis, 
boxerul Chivăr medaliat olimpic, precum şi o suită 
de mari fotbalişti în campionalul republican divizia A 
şi B în frunte cu Mihai Adam de trei ori golgheterul 
campionatului de fotbal al  României şi continuând cu 
Ienei Iuliu, Călinac Gheorghe, Mera Eugen, Bândean 
Virgil, Măgaş Ion, Orăsan Vasile, Zeic Nicoale, 
Mureşan Vasile şi alţii. 

Împreună cu Ghiţă Pick, Mera Eugen, Gheorghe 
Tiberiu şi Ciupercescu Marcel, am iniţiat un adevărat 
cerc şcolar de tenis de masă la clubul muncitoresc din 
oraş, unde ne întâlneam seara după plecarea seniorilor 
şi încingeam epuizante partide de simplu şi dublu. 

Iarna ne lansam într-un alt sport şi anume 
patinaj şi hochei pe gheaţă la patinoarul improvizat 
pe terenurile de tenis din “Colonia fabricii”. Pe acele 
terenuri de tenis cu instructorul Vaida, am învăţat 
acest joc, Virginia Ruzici despre care am povestit, 
fiica unui mare fotbalist de la “Sârma” precum şi alţi 
tenismeni campioni ai României: Sever Mureşan, 
Felecan, Damian şi alţii. 

Multe din amintiri aparţin fotbalului întrucât în 
anii adolescenţei am avut şansa, ca echipa de fotbal 
“Sârma” nume înscris cu fir aurit pe treninguri a atins 
apogeul performanţelor sale jucând două sezoane în 
divizia A naţională alături de marile cluburi de fotbal 
şi o finală a Cupei României. Ca urmare, generaţia 
mea de amatori de fotbal am avut prilejul să vedem pe 
“arena” orăşelului nostru echipele celebre româneşti 
Casa Centrală a Armatei ulterior “Steaua”, “Dinamo”, 
CFR ulterior Rapid, Petrolul, Progresul, UTA, U Cluj, 
IC Oradea, Metalul Hunedoara şi altele. 

Dintre jucătorii renumiţi care au evoluat pe 
terenul din Câmpia Turzii amintesc pe Ozon, Apolzan, 
Petchovschi, Filoti, Bazil Marian, Voinescu, Toma, 

Vaczi, Farmati, Alexandrescu, Constantin şi mulţi 
alţii. La “Sârma” au jucat fotbalişti crescuţi în oraş 
printre care internaţionalii Copil I, II şi III, ultimul 
Copil Vasile la “Rapid” a fost extrema naţionalei 
României, apoi Câmpeanu Victor, portarul echipei 
reprezentative de juniori, în continuare internaţionalii 
Mari Alexandru, Cacoveanu, Raksi, Kraus, Suru, 
Sighety, Bartha, Urcan, colegii noştri Mihai Adam, 
Ienei Iuliu, Gherghe Călinac. În echipă au am ijucat 
fotbalişti de mare valoare: Ghiţă Mândruţiu, soţul 
profesoarei noastre de psihologie, Güri Modovan, 
fratele colegei noastre Moriş, Ilă Roman, Tibi Ban, 
fraţii Nedelcu, Anghel Buriau, Lazăr şi Felecan 
care împreună cu Mari Alexandru formau o linie de 
apărare denumită “Horia, Cloşca şi Crişan”, apoi 
Rusu Ion,  Ruzici, Carapeţ, Postolache, Horvath, 
Palfi, Niculescu, Mureşan, Safar, Raab şi mulţi, mulţi 
alţii. 

Secretul performanţelor echipei “Sârmarilor” 
cum li se spunea consta în extraordinara pepinieră 
locală de tineri şi copii aveau la toate periferiile 
oraşului islazuri pe care se juca fotbal de dimineaţa 
şi până seara. Un mare avantaj îl reprezenta sprijinul 
acordat de conducerea Uzinelor Industria Sârmei, 
începând cu directorul general Ion Stanatiev şi 
inginerul şef Sepi (tatăl colegei noastre Zoe) care 
iubeau şi practicau fotbalul şi sportul în general. De 
fapt exista şi un campionat intern al uzinelor, fiecare 
fabrică şi secţie mare având echipă de fotbal de 
amatori. 

În Câmpia Turzii, cu susţinerea Uzinelor, 
funcţionau echipe înscrise în campionatul republican 
la: box, atletism, popice, şah, handbal, tenis, voley, 
tenis de masă. În oraş, înscrisă în campionatul regional 
era şi echipa de fotbal a Fabricii de cărămizi şi ţiglă. 

Tot sport se chema şi pasiunea noastră pentru 
excursii şi drumeţii, ţinând seama că am străbătut 
nu numai Apusenii despre care v-am povestit, ci şi 
alte regiuni ale ţării. Astfel, împreună cu profesorul 
Nemeş şi alţi dascăli, am vizitat Ţara Haţegului, 
Câmpia Română de-alungul Dunării, am fost în Deltă 
şi la Marea cea mare. Am în faţă fotografiile făcute 
la castelul Huniazilor, pe insula Ada-Kaleh, la Brăila, 
Tulcea şi Sulina, pe litoralul românesc unde se aflau 
în construcţie noile staţiuni din Sud. 

Recunosc chipurile bronzate şi frumuseţea 
colegelor noastre, care în oraş ca şi în natură ieşeau în 
evidenţă prin delicateţe, dinamism şi voioşie. Am în 
faţă imaginile cu feţele zâmbitoare ale fetelor  Iosivaş 
Cornelia, Sanda Suciu, Lupea Aurelia, Iob Maria, 
Cioargă Margareta, Tot Gherghina, Vlad Vetuţa, 
Tiboc Cornelia, Duca Lina, Miclăuş Mia, Vereş 
Rodica, Mureşan Ileana, Apahidean Maria, Golgoţiu 
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Maria, Fetiţă Lucreţia, Hidişan Teodora, Nistor Ana, 
Ileana Vedean, Marcu Ligia şi celelalte pe care le 
rog să mă ierte dacă nu le-am amintit. Deşi cu unele 
m-am revăzut la întâlnirile periodice ale promoţiei, 
vă mărturisesc că, pe măsură ce trece timpul, îmi este 
din ce în ce mai tare dor să le revăd şi întâlnesc, să-
mi reîncarc sufletul cu sentimentele de prietenie şi 
dragoste născute în copilărie şi adolescenţă. 

Excursiile erau valorificate de dascălii noştri 
în diverse modalităţi. Trecerea prin zone diferite ale 
ţării era un prilej de cunoaştere geografică, istorică, 
economică, folclorică, de percepere a florei şi faunei 
specifice, a tradiţiilor locurilor dar şi cunoaşterea 
personalităţilor din cultura şi ştiinţa românească. Peste 
toate acestea cu fiecare zi se întăreau prieteniile dintre 
noi, ne obişnuiam în colectivitate, ne manifestam 
potrivit trăsăturilor de caracter şi comportamentale 
ale fiecăruia. Ca să nu mai vorbim de stimularea 
spiritului de iniţiativă şi responsabilitate urmărite 
permanent de profesori. 

Pe timpul excursiilor, preocupările colegilor 
corespundeau pasiunilor şi interesului fiecăruia. 
Astfel imi amintesc de colegul Buza Mircea viitor 
geolog care, în ieşirile din natură, aduna tot felul de 
pietre şi bucăţi de rocă spre amuzamentul tuturor. 
Prietenul meu Oană Titus, viitor inginer, ofiţer tehnic 
era interesat de orice maşină, agregat, dispozitiv etc. 
Colegii Ciupercescu, Pop, Tătar urmăreau flora şi 
fauna, Pick, Adam, Bodea, Iosivaş Cornelia, Ileana 
Vedean, Văleanu Ion Nosa, Tiberiu Gheorghe făceau 
calcule şi se ocupau de contrucţii, Hidişan Teodora, 
Nistor Ana, Bobăilă Emilia, Corovei Maria se 
preocupau de etnografia zonei. Literatura şi arta erau 
în preocupările colegilor Zoe Sepi, Doina Ardelean, 
Tiboc Camelia, Oargă Nicolae, Miclăuş Mia, Mureşan 
Ileana, Lupea Aurelia, Fetiţă Lucreţia, Popa Ioan, 
Suciu Sanda, Cioargă Margareta şi Tot Gherghina. 

De istorie şi sport se ocupau colegii Câmpeanu 
Ioan, Mera Eugen, Călinac, Baciu Maia, Ienei Iuliu, 
Marcu Ligia etc. Imi cer iertare dacă memoria mi-a 
jucat feste şi preocupările unor colegi le-am reţinut 
eronat. 

Cu siguranţă, ambianţa excursiilor noastre şi 
poate felul în care ne manifestam noi, prima promoţie 
de liceeni, l-a determinat şi inspirat pe profesorul 
Nemeş Ioachim să scrie şi apoi să monteze la teatrul din 
oraş însă cu noi elevii piesa de care am amintit “Clasa 
noastră cântă, râde şi visează”. Spectacolul muzical-
coregrafic a fost realizat muzical de profesorul 
Nicolae Botezan şi orchestra simfonică a Uzinelor 
Industria Sârmei, regia a aparţinut lui George Racoţi 
şi profesorului Nemeş, decorurile au fost realizate de 
unchiul meu profesorul Ion Bălău, costumele au fost 

asigurate de familii iar interpreţii am fost noi, băieţii 
şi fetele proaspătului liceu teoretic înfiinţat în, de 
asemenea proaspătul oraş Câmpia Turzii. 

Ce conţinea spectacolul? Întâmplările trăite şi 
imaginate de clasa noastră în excursie, prezentate pe 
scenă, în  trei acte şi mai multe tablouri. În actul întâi, 
după o zi de mers, obosiţi dar veseli şi mulţumiţi, 
elevii şi elevele clasei noastre în excursie ajung într-o 
poeniţă din pădure. Imediat se instalează corturile, 
se pune ceaunul la foc, se pregăteşte mâncarea şi 
în acest timp, pădurea răsuna de cântece şi veselie. 
Treptat personajele, adică noi elevii cântam şi recitam 
poezii, spuneam anecdote şi întâmplări din şcoală, ne 
adresam epigrame, ghicitori, se povesteau legende 
populare, totul la un foc de tabără seara. 

Se spuneau şi nişte poveşti cu împăraţi şi 
Feţi-Frumoşi în care erau strecurate diferite pilde ce 
trebuiau sesizate. În timp ce se rosteau aceste poveşti 
cu împăraţi şi Feţi-Frumoşi, cu Ilene Cosânzene şi 
Zmei, noi elevii adormeam pe rând şi în poiană se 
aşterne întunericul şi liniştea. 

În actul doi, basmul prinde viaţă, în poiana 
luminată feeric descoperim o curte domnească în 
care un împărat cu boierii şi curtenii săi, doresc să-l 
pună la încercare pe Făt-Frumos venit să ceară mâna 
Ilenei Cosânzene. Astfel se derulează basmul în care 
Făt-Frumos se luptă cu Zmeul, înfruntă tot felul de 
obstacole, se confruntă cu Ielele şi până la sfârşit iese 
învingător iar la curtea Impăratului începe un ospăţ la 
o nuntă mare ca-n poveşti. 

În pădure Făt-Frumos este atras de dansul 
Ielelor, moment coregrafic de excepţie, un adevărat 
balet în care au evoluat pe muzica orchestrei 
simfonice, excepţionalele noastre colege costumate în 
rochii albe, vaporoase asemenea unor zâne minunate. 

Pe cine recunoaştem în eroii basmului? Păi, 
Făt-Frumos era colegul nostru Ghiţă Pick, Ileana 
Cosânzeana era Ileana Vedean, împăratul eram eu, 
Zmeul era încruntatul Tătar Mihai şi apoi ceilalţi 
colegi, Cuipercescu, Câmpian, Mera, Oană Titus şi 
ceilalţi curteni, valeţi, boieri, prinţese, meseni, oşteni 
etc. 

Masa împărătească de la nuntă era cât se poate 
de reală iar bunătăţile au fost pregătite şi aduse de 
mamele noastre care s-au întrecut în a pregăti o nuntă 
de împărat! Într-o asmosferă de petrecere generală, pe 
muzica adecvată se încheie actul doi. 

În actul trei, revedem aceiaşi poieniţă în care 
ne trezim treptat cu toţii şi începem să povestim 
visul pe care l-am avut şi în care se făcea că la curtea 
unui împărat s-a anunţat că se caută peţitor de rang 
înalt pentru Ileana Cosânzeana. Fiecare recunoştea 
în ceilalţi colegi personajele din basmul visat, cu 
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caracterizările pline de haz şi ironiile la adresa celor 
întâmplate. Treptat, tabăra se trezeşte, încep cântecele, 
bancurile presărate cu întâmplări din basmul visat, se 
fac planuri cu viitorul nostru în diferite profesii şi în 
viaţă. Apoi se strâng lucrurile, lumea se pregăteşte 
de deplasare şi, în final, cu cântece, clasa noastră 
începe marşul, continuând excursia într-o atmosferă 
de bucurie şi petrecere tinerească. 

Toate scenele cu acţiuni în grup, cântecele 
corului, soliştii, baletul şi prezentările au fost însoţite 
de interpretarea  orchestrei cu melodii cunoscute sau 
creaţii originale adaptate acţiunilor. 

Spectacolul s-a bucurat de un succes 
extraordinar ceea ce autorilor şi interpreţilor ne-a 
produs o mare satisfacţie şi mândrie, răsplătindu-
ne eforturile şi renunţările impuse de nenumăratele 
repetiţii şi pregătiri individuale, apoi împreună şi cu 
orchestra, pe timpul vacanţei. 

Din păcate după aproape 50 de ani, unele 
detalii s-au uitat iar camere de luat  vederi nu existau 
şi nici aparat de filmat n-am avut. Vom încerca să 
ne împrospătăm amintirile la apropiata sărbătorire a 
centenarului a unei jumătăţi de secol de la absolvirea 
primei promoţii de elevi ai liceului teoretic din Câmpia 
Turzii. Noi, componenţii acestei promoţii, am lansat 
şi tradiţia întâlnirilor periodice pentru următoarele 
generaţii. Ne-am lăudat întotdeauna, pe drept cuvânt, 
că am fost o promoţie unită, capabilă şi talentată, 
că ne-am iubit şi respectat, că datorăm foarte mult 
tuturor dascălilor care s-au străduit să ne formeze şi 
educe. Întâlnirile noastre au fost posibile şi datorită 
conducerii liceului, a colegilor localnici cărora le 
mulţumim că s-au preocupat de organizarea revederii. 
Să le amintim aici pe colegele Margareta Cioargă, 
Maria Inocan, Tot Gherghina, Cornelia Tiboc, Maria 
Hidişan, Aurelia Lupea, Maria Corovei, Mia Miclăuş, 
Teodora Hidişan, Lucreţia Fetiţă. Dintre colegi, Aron 
Bodea, Eugen Mera, Ioan Câmpean aflat de mai mulţi 
ani în suferinţă, ioan Vălean, Nicolae Zeic şi alţii. 

La ultima întâlnire m-am revăzut cu singura 
rudă mai îndepărtată rămasă în oraş, Lucian Borota, 
ceea ce m-a bucurat foarte mult. 

Tot atunci m-am plimbat prin locurile de care 
mă leagă felurite amintiri. Am trecut prin parcul cu 
copaci mari şi umbroşi din centrul oraşului şi mi-am 

amintit de plantarea lor la care am participat şi noi 
elevii. Apoi am trecut şi pe străzile unde am locuit 
cu chirie, în cartierul “Sâncrai” şi lângă gară, casele 
respective existând şi astăzi. 

La şcoală, în parcul alăturat am constatat că 
lacul cu insulă a dispărut la fel ca şi izvorul cu apă 
limpede şi rece unde ne răcoream în fiecare recreaţie. 

Multe din locurile revăzute s-au schimbat, 
oraşul s-a dezvoltat, numărul locuitorilor a crescut 
odată cu importanţa lui economică şi scoială. În mod 
firesc, a sporit şi numărul personalităţilor la nivel 
naţional care s-au impus în diferite domenii, cultural-
ştiinţific, artistic, sportiv şi bineînţelesc în viaţa 
politică şi lumea afacerilor, îndeosebi după 1989. 

Sunt însă, spun localnicii şi multe lucruri ca 
peste tot în ţară, care le fac viaţa grea şi nu le-au 
îndreptăţit aşteptările, ba dimpotrivă. 

Trecând prin oraş, ne-am amintit adesea de 
dragii noştri colegi şi profesori care n-au mai răspuns 
la citirea catalogului fiind plecaţi definitiv dintre 
noi. Imaginile lor le-am păstrat în amintire, reînviind 
întâmplările petrecute împreună. Cu durere în suflet 
le-am dedicat de fiecare dată un moment de reculegere. 

Ori de câte ori am prilejul, este drept în ultima 
vreme mai rar, trec prin oraşul copilăriei mele. Nu voi 
obosi niciodată să-l străbat pe urmele propriilor paşi 
şi amintiri. Am avut şi am de fiecare dată marii emoţii 
şi îmi stăpânesc cu greu lacrimile. 

Recent, despre toate acestea am vorbit cu 
colegul şi prietenul meu Ghiţă Pick, venit la Bucureşti 
să-şi vadă cele două nepoţele gemene. Şi lor le-a 
vorbit despre prietenia noastră începută acum, peste 
cincizeci de ani. 

Am depănat amintiri din şcoală şi liceu privind 
câteva fotografii aduse de fiecare. Ne-am sfătuit şi în 
legătură cu povestirea ce intenţonam s-o scriu, despre 
perioada în care “clasa noastră cânta, râdea şi visa!”

Ghiţă m-a ajutat să-mi împrospătez amintirile 
iar împreună  ne-am întrebat “când şi de ce au trecut 
anii aşa de repede?”

Au fost ani frumoşi cu bune şi rele, în care 
unele din visele noastre s-au înfăptuit, pe altele, destul 
de multe, le-am lăsat în sema generaţiilor următoare. 

Am păstrat totuşi, în suflet, prietenia şi speranţa 
de odinioară. 

                   Aştept revederea! 
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Niciodată nu s-a simţit atras de vânătoare, 
nici măcar din curiozitate. Mulţi colegi 

şi cunoştinţe i-au explicat frumuseţea acestui sport 
practicat în natură, important pentru dezvolrarea 
sănătoasă a vânatului, echilibrul numeric al speciilor 
în habitatul lor firesc şi un comportament de protecţie 
ecologică cu care era de acord şi îl aprecia foarte 
mult. Totuşi, condiţiile desfăşurării acestui sport nu 
l-au motivat în nici un fel. În primul rând, parcurgerea 
distanţelor de zeci de kilometri pe câmp în dispozitive 
riguroase menite să prevină accidentele, ceea ce 
presupunea destul efort şi perseverenţă, făcea parte 
din activitatea lui cotidiană. Atribuţiile ofiţerului 
Barbu Valentin în frontieră prevedeau misiuni de pază, 
control, cercetare, prevenirea încălcării legislaţiei 
regimului juridic al acesteia, toate prin deplasări 
ziua şi noaptea, indiferent de condiţiile de anotimp 
şi starea vremii, în teren obişnuit sau greu accesibil. 
Întâlnirea cu animalele şi păsările sălbatice, îndeosebi 
în momente tensionate, era mai degrabă liniştitoare şi 
dorită, neconstituind în general, o ameninţare, lipsind 
animalele mari. Ca urmare, în timpul liber îl atrăgeau 
alte preocupări şi activităţi. 

Referitor la plăcerea tragerii cu arma la ţintă iar 
în cazul vânătorii, la o ţintă vie, în mişcare, cu apariţii 
surprinzătoare, la distanţe şi în poziţii diferite, ceea ce 
atrage în mod deosebit împătimiţii acestui sport, nu-l 
preocupau, întrucât, de la începutul carierei militare în 
poligoane diverse, inclusiv automatizate, a tras cu toate 
categoriile de armament uşor în condiţii complexe, 
ceea ce constituia un element de continuitate şi chiar 
performanţă în pregătirea profesională. 

De aceea nu a fost ispitit să participe la 
o vânătoare, poate şi de teama accidentelor cu 
responsabilităţile corespunzătoare, chiar dacă era 
chemat de prieteni şi cunoscuţi sau solicitat de 
oficialităţi, găsind de fiecare dată scuzele necesare. 

Deşi nu a participat, a avut totuşi ocazia de 
mai multe ori să vadă cum s-au organizat partide de 
vânătoare, de la cele mai obişnuite pentru membrii 
asociaţiei şi până la cele pretenţioase pentru şefi 
locali ori din capitală. La cele protocolare cu şefi, 
pregătirile erau mai ample, întrucât masa de la final 

VÂNĂTOARE DE MISTREŢI

trebuia să corespundă rangului invitaţilor şi să conţină 
specialităţi din ce s-a vânat acolo sau aiurea. 

Îi plăceau în schimb poveştile vânătoreşti, unele 
adevărate, ca de altfel şi cele pescăreşti. Aşa, spre 
exemplu, un prieten care participase la o vânătoare cu 
ştabi de la Bucureşti spunea că, la apariţia vânatului, 
odată cu şefii, trăgeau şi alţi vânători prestabiliţi, 
astfel încât succesul să fie asigurat. 

Un altul, cu ochii în lacrimi de râs, povestea 
cum, la Dunăre, la o partidă de pescuit, după ce şefii 
mari din capitală începuseră să guste câte ceva şi să 
bea un păhărel, mai la vale, în tufe cel care povestea 
şi nu altul, cu un băţ lung cu sârmă în vârf, agăţa firele 
lansetelor, le scotea din apă şi punea în ac un crap 
dintr-o crescătorie apropiată. Nimeni nu a sesizat că 
peştele respectiv crapul era de baltă şi nu de Dunăre. 

La un moment dat s-a iscat un mic scandal. 
Unul din şefi era nemulţumit că la undiţa lui nu a 
prins nici un peşte. Cel de care depindea succesul 
pescarilor şi care făcea mărturisirea, a fost nevoit să 
intre în apă pentru a reuşi să ajungă la firul lansetei 
nemulţumitului şi să-i pună şi lui un peşte. 

Deşi militar, obişnuit cu tragerile, Barbu nu era 
un pasionat al acestora. Poate trăirile din capitală cu 
evenimentele din război şi de după, l-au marcat pentru 
totdeauna. Un celebru actor român spunea că generaţia 
născută la începutul războiului şi-a trăit copilăria 
jucându-se în tranşee cu arme şi cartuşe rătăcite, cu 
căştile găurite ale ostaşilor căzuţi la datorie în luptele 
din Ardeal şi  unii îngropaţi chiar acolo, pe câmp. 

Barbu a fost totuşi la o vânătoare. Iată cum s-a 
întâmplat. Toamna târziu a încheiat perioada strângerii 
recoltei, câmpul devenind mai gol, hrana animalelor 
sălbatice care se pregăteau de iernat, se găsea din ce în 
ce mai puţină. Căpitanul Barbu Valentin lucra într-o 
subunitate la frontiera de vest şi locuia în comuna 
Dumbrava situată la mai puţin de 3 km de graniţă. 
Avea colegi mai în vârstă, comandantul cu gradul 
de maior, ocupat până peste cap cu toate problemele 
pazei frontierei, respectării legislaţiei specifice în 
zonă şi viaţa subordonaţilor. Celălalt ofiţer, locţiitor 
al comandantului ca şi Barbu, un om albit înainte de 
vreme, avea familie cu 3 copii şi era mult mai mult în 

General locotenent Ioan BĂLĂEI
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teren pentru realizarea unui dispozitiv de pază cât mai 
eficace. Tot el era vânător cu o armă veche, moştenită 
de la  o rudă, neavând la activ decât puţine partide 
organizate de asociaţie pe fonduri de vânătoare 
din adâncime, întrucât la frontieră nu era permisă 
vânătoarea decât în anumite condiţii. 

În aproperea frontierei, orice foc de armă 
declanşa alarma grănicerilor, nu numai la noi ci 
şi la vecini. Dacă se organizau vânători legale cu 
acordul grănicerilor, erau informaţi şi vecinii în 
cadrul măsurilor de cooperare convenite pentru paza 
frontierei, în vederea prevenirii încălcărilor de orice 
natură. 

Într-una din di-
mi  neţile ce anunţa o zi 
frumoasă de toamnă, 
în timp ce străbătea 
curtea îndreptându-
se spre birou, după 
ce dăduse misiunea 
câtorva militari ce 
trebuiau să plece în 
serviciu, căpitanul 
Barbu auzi un strigăt 
la poarta subunităţii 
unde venise un 
cetăţean din comună. 
S-a îndreptat spre el 
întrebându-l ce vrea. 

- Tovarăşe căpitan, domnule căpitan, haideţi 
repede că în marginea satului ne-au atacat mistreţii! 
Sunt mulţi şi nu ştiu ce să facem. Eu stau în capul 
satului! Am anunţat primăria şi Postul de Miliţie. 
Faceţi ceva că pe aici n-au mai fost porcii mistreţi de 
20-30 de ani.

- Linişteşte-te omule şi spune clar dacă au 
fost atacaţi şi răniţi oameni. Unde sunt acum porcii 
mistreţi?

- Azi noapte, tot timpul au bătut câinii din sat  
iar mulţi oameni au văzut porci mistreţi în grădinile 
şi curţile lor căutând de mâncare. De dimineaţa au 
intrat în parcelele cu mătură şi porumb de la marginea 
satului, lângă şosea. 

- Ai făcut bine că ne-ai anunţat şi pe noi 
să prevenim militarii care acţionează în pază pe 
direcţia respectivă. O să anunţăm şi grănicerii vecini. 
Important este ca Filiala de Vânătoare cu oamenii ei 
să rezolve situaţia. 

Între timp a ieşit din clădire şi căpitanul Nicolae 
care, după ce a aflat cele întâmplate, s-a dus acasă să-
şi ia puşca de vânătoare şi apoi la locul cu porcii, să 
vadă despre ce este vorba. 

Barbu s-a gândit că poate ar fi trebuit să raporteze 

la batalion despre cele întâmplate însă cum nu aveau 
suficiente date, nu ar fi putut răspunde la potopul de 
întrebări ce ar fi urmat. Când avea un eveniment de 
frontieră sau o situaţie anume, de la comandamentele 
de batalion şi brigadă şi chiar de la cel al trupelor, te 
trezeai cu tot felul de întrebări, pe care le puneau unii 
“teoreticieni” de prin birouri de nici prin minte nu-ți 
trecea şi care nu aveau importanţa sau nu  foloseau 
la nimic. De aceea, poate nu raportase căpitanul 
Nicoale aflat la comanda subunităţii şi se dusese la 
faţa locului. Îşi luase puşca de vânătoare pentru orice 
eventualitate, cine ştie...

Dinspre mătură se auzeau din când în când 
strigăte şi chiar 
focuri de armă de 
vânătoare. Santinela 
aflată în foişorul de la 
subunitate a raportat 
că se văd oameni în 
grupuri care au ieşit 
din sat şi se duc spre 
parcelele cu porci 
mistreţi. 

„Ce-ar fi să dau 
şi eu o fugă până la 
mătură” işi zise Barbu.  
Nu văzuse până atunci 
porci mistreţi în 
libertate şi în turmă. 

Auzise că toamna porcii migraseră în căutare de hrană 
pe câmp, iar frontiera nu era un obstacol, dimpotrivă, 
constituia o zonă liniştită, protejată. 

A chemat sergentul de serviciu şi a cerut să-i 
fie adus calul. S-a gândit să facă şi un control al 
dispozitivului de pază din frontieră aşa că şi-a luat din 
dulapul metalic pistolul şi un încărcător cu 7 cartuşe. 

După ce a ieşit din localitate a parcurs o porţiune 
de teren în galopul calului mergând paralel cu şoseaua 
până în apropierea parcelei cu “mătură”. În dreapta 
locului respectiv se aflau câteva terenuri cu porumb 
ce fusese recoltat. Pe câmp mai erau asemenea loturi 
în care se găseau ştiuleţi neculeşi sau căzuţi pe jos 
constituind sursa de hrană pentru păsările şi animalele 
sălbatice. 

Pe măsură ce s-a apropiat, a constatat că 
vânătorii şi oamenii ce hăituiau mistreţii se găseasu 
pe partea opusă lui. În colţul îndepărtat al parcelei se 
zărea un vânător pregătit cu arma să tragă la apariţia 
animalului. În colţul apropiat de Barbu, spre şosea, nu 
era nimeni ceea ce l-a determinat pe el să se îndrepte 
într-acolo cu gândul să alunge porcul mistreţ care ar 
fi încercat să fugă în această direcţie. Lăsase calul să-l 
ţină un târnăr aflat cu oile în apropiere. 

PROZĂ



21Gândul Anonimului  Nr.  67-68     *     Anul  XVI/Decembrie 2018 

În timp ce mergea spre parcela cu pricina, a 
observat că din cealaltă latură, unde se afla vânătorul, 
a ieşit alergând un porc mistreţ mare. S-au auzit două 
focuri de armă şi a văzut porcul căzând pe o parte dar 
după câteva clipe ridicându-se şi luând-o la fugă spre 
terenul cu porumb. 

Socotind că animalul ar putea ieşi din porumb 
spre şosea, Barbu s-a gândit să-i taie calea şi a plecat 
în fugă spre latura respectivă. Era de aşteptat ca porcul 
să apară între şirurile de porumb, hăituit din spate de 
vânătorul care a tras în el şi oamenii care-l însoţeau. A 
scos pistolul din toc şi a introdus încărcătorul când a 
auzit zgomotul apropierii animalului. 

Deodată l-a zărit în porumb venind direct 
spre el. Se vedea capul mare aplecat în jos şi coama 
zbârlită. Venea alergând şi nu părea să-şi schimbe 
direcţia. Ofiţerul şi-a armat pistolul şi în momentul 
următor a început să tragă precipitat ca la o şedinţă 
de tragere de viteză un foc, două, trei, fără nici un 
rezultat, deşi distanţa nu era mai mare de douăzeci de 
metri. 

Au urmat alte trei focuri trase în direcţia 
porcului care de asemenea nu l-au lovit. Ajuns doar 
la câţiva paşi, mistreţul s-a întors brusc spre dreapta 
ocolindu-l şi când a ajuns în dreptului ofiţerului, 
acesta a tras ultimul cartuş, al şaptelea. Glontul a 
pătruns în pulpa din spate a animalului şi la ieşire i-a 
rupt articulaţia făcându-i o rană mare şi adâncă. 

Porcul a căzut, apoi s-a ridicat pe picioarele 
din faţă stând în poziţia şezând. Din pulpă îi curgea 
mult sânge. Crezându-l inofensiv, Barbu s-a apropiat, 
observând abia atunci că din urmă venise şi vânătorul 
aflat în colţul opus şi care fusese pe direcţia lui de 
tragere cu pistolul. Noroc că nu s-a întâmplat o 
nenorocire. 

De pe câmp au apărut şi câţiva câini care 
s-au apropiat lătrând. Mistreţul a făcut un salt spre 
unul dintre ei lovindu-l cu capul, câinele fugind 
schelălăind. Apoi porcul a început să meargă la pas, 
în trei picioare, târându-l pe cel sfârtecat şi treptat a 
traversat şoseaua alergând de-a binelea. 

Barbu şi-a căutat calul cu pricina acolo unde 
îl lăsase. Surprins l-a văzut călărit de ciobanul căruia 
i l-a dat, acesta alergând cu calul după porc. A trecut 
şi el şoseaua şi a văzut cum în faţa animalului a ieşit 
un tractor care l-a lovit. Apoi porcul slăbit s-a întors 
însoţit de un întreg alai de oameni mari, copii şi câini. 
S-a apropiat un vânător şi când mistreţul s-a oprit l-a 
împuşcat cu două focuri în cap. În acest timp dispre 
“mătură” se auzeau în continuare strigătele hăitaşilor 
şi zgomotele armelor de vânătoare. 

Barbu a socotit că pentru el spectacolul se 
terminase, vânătoarea însă continua şi la ea era 

prezent căpitanul Nicolae, aşa că şi-a luat calul 
după ce l-a muştruluit pe ciobanul care-l lăsase pe 
jos şi s-a întors la cazarmă. A trimis imediat câţiva 
militari la locul întâlnirii cu mistreţul pentru a căuta şi 
recupera tuburile cartuşelor de pistol trase ce trebuiau 
justificate printr-un proces verbal care avea menirea 
să lămurească împrejurările folosirii acestora. 

Vânătoarea la care a fost prezent şi şeful grupei 
locale a  vânătorilor a continuat până spre seară, recolta 
fiind deosebită. Au fost împuşcaţi mulţi mistreţi, 
alţii au reuşit să fugă înapoi peste graniţă, de unde 
veniseră probabil. Unii au fugit chiar dacă erau răniţi. 
Vânătorii au inventariat rezultatele acestei partide 
nepregătite şi au făcut împărţirea vânatului în condiţii 
speciale. La subunitate o masă de prânz pentru militari 
a fost pregătită cu o extraordinar de gustoasă carne de 
mistreţ. S-a ales şi Barbu cu o cantitate suficientă de 
carne din care un prieten din localitate a pregătit nişte 
cârnaţi pentru pus la borcan. Întrucât toată acţiunea 
s-a derulat pe fondul pericolului asupra cetăţenilor 
ameninţaţi de atacul mistreţilor înfometaţi şi agresivi 
nu s-a organizat nici o petrecere vânătorească, totul 
fiind trecut în tăcere şi discreţie. 

A doua zi de dimineaţă la subunitate, Barbu 
fiind la „permanenţă”, a fost anunţat de centralistul de 
serviciu că este căutat la telefon de la marea unitate. 

- Căpitan Barbu, ordonaţi!se prezentă ofiţerul
- Tovarăşul general comandant doreşte să 

vorbească cu cineva de la dumneavoastră. Vă fac 
legătura!

Imediat în receptor s-a auzit vocea coman-
dantului: 

- Ia spune căpitane, cu ce vă ocupaţi voi acolo?
- Să trăiţi, raportez: în ultimele 24 de ore, în 

raionul companiei nu am înregistrat nici un eveniment 
de frontieră. Paza se execută normal cu ...

- Nu mai spune, l-a întrerupt generalul. Zici că 
paza se execută normal la vânătoare de mistreţi? Dar 
cu armamentul de ce se trage ca la nuntă? N-am ştiut 
că la compania voastră am de-a face cu braconieri 
calificaţi! Mâine dimineaţa să am raportul cu tot ce 
s-a întâmplat. Pe urmă vom sta de vorbă. Vă învăţ eu 
minte! Profitaţi de faptul că vă este plecat comandantul 
de Cp în concediu şi vă faceţi de cap!

Barbu amuţise. Şi-a revenit după câteva clipe 
şi a îndrăznit: 

- Mistreţii au intrat în localitate şi în grădinile 
oamenilor. Bătrânii spun că aşa ceva nu s-a mai 
întâmplat de zeci de ani. S-au speriat localnicii şi au 
cerut ajutor. A fost şi şeful vânătorilor. Ne-am dus şi 
noi să vedem despre ce este vorba şi apoi urma să 
vă raportăm. N-am apucat că porcii au fost hăituiţi 
până seara. Acum căpitanul Nicolae se pregătea să 
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raporteze la batalion.
- Bravo vouă! Ne întreabă grănicerii vecini 

de ce se trage la noi şi nu raportaţi nimic. De ce nu 
respectaţi ordinele? Cu porcii mistreţi lângă voi şi mie 
nu-mi raportează nimeni nimic! Vă credeţi mai isteţi! 
Nu ştiaţi că şi eu sunt vânător şi chiar vicepreşedintele 
Filialei regionale? Halal subordonaţi am! 

Barbu a încercat să mai spună ceva dar telefonul 
s-a închis! A stat ca pe ghimpi până s-a întors Nicolae 
din controlul făcut în frontieră, căruia dintr-o răsuflare 
i-a povestit totul. 

Nicoale l-a ascultat după care a concluzionat: 
- Are dreptate! Am aşteptat să se clarifice 

lucrurile, mai ales că nu era eveniment de frontieră 
deşi vânătoarea de mistreţi se face cu aprobare de la 
Filială şi acordul nostru al grănicerilor. Asta este, hai 
să facem raportul repede şi îl trimitem cu subofiţerul, 
plutonierul companiei. Mai avem însă o problemă la 
fel de importantă! Ne trebuie neapărat, din pământ, 
din piatră seacă cum se zice, o pulpă de porc mistreţ 
pe care să o ducă subofiţerul generalului odată cu 
raportul. Nu ştiu dacă aştia de la Filială de vânătoare 
i-or fi trimis?  Dacă nu găsim pulpa „ne-am dat foc la 
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valiză”! Eu mă duc la Şeful de Post de la Miliţie. Nu 
se poate din atâţia porci câţi s-au împuşcat ieri să nu 
mai găsim o pulpă de porc! Gata, hai să plecăm! 

La prânz, cu trenul local subofiţerul a dus 
raportul în plic sigilat şi un colet de toată frumuseţea. 

Au trecut câteva zile la rând şi în companie a 
venit comandantul de batalion coloneţul Tiţu care, 
într-o discuţie cu căpitanul Constantin, comandantul 
companiei, înapoiat din concediu, îi spunea: 

- Să-ţi inveţi subordonaţii nu numai să-şi 
cunoască şefii dar şi să aibă grijă de ei, mai ales dacă 
unul este general. Şi până la urmă, eu sunt şeful vostru 
nemijlocit, eu vă dau permisii vă semnez  notarea 
de serviciu şi calificativul anual, vă dau concediu şi 
prime etc. Şi ziceţi că au ieşit buni cârnaţii de porc 
mistreţ?

- Imediat le facem proba, tovarăşe colonel, 
spune căpitanul Nicolae aflat şi el la discuţie şi ieşi ca 
o furtună pe uşă!

Aşa a fost prima şi ultima vânătoare la porci 
mistreţi la care a participat ofiţerul de grăniceri Barbu 
în frontieră. În schimb, carne de mistreţ a mai văzut şi 
mâncat, dar cânaţi la borcan n-a mai avut!
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Este 31 decembrie 
2018. Am reve-

nit, de câteva zile, în orașul 
tinereții mele, Drobeta 
Turnu Severin. Anul acesta, 
în toamnă, s-au împlinit 58 
de ani de când am venit aici, 
în orașul Turnu Severin 
– așa se numea atunci –, 
adică în noiembrie 1960, 
după ce am absolvit școala 
militară de ofițeri și un curs 
de trei luni de dresaj câini 
se serviciu. Aici am fost 
repartizat. Aveam 20 de ani. 
S-au împlinit, de asemenea, 
tot în toamna care tocmai 
a trecut, 46 de ani de când 
am fost mutat, în interes de serviciu, din garnizoana 
Drobeta Turnu Severin, în garnizoana București. 

În 1960, când am venit aici, orașul florilor, 
port la Dunăre, avea doar un șantier naval, o uzină 
mecanică, o fabrică de cherestea, o uzină de vagoane, 
una mecanică, un abator, o fabrică de pâine, una de 
bomboane și încă vreo câteva întreprinderi locale.

În noiembrie 1963, președintele de atunci al 
României, Gheorghe Gheorghiu-Dej și președintele 
Iugoslaviei, faimosul Iosif Broz Tito, s-au întâlnit pe 
insula Golu, în zona Gura Văii, Kladovo, la ieșirea 
din cataractele de la Porțile de Fier ale Dunării, unde 
au semnat prețiosul document prin care se demara, 
construirea, împreună, așa cum le stă bine unor țări 
vecine, a unui sistem hidroenergetic și de navigație, 
după atâția ani de relații reci și chiar tensionate dintre 
ele. Piatra de temelie a fost pusă de cei doi președinți 
la 7 septembrie 1964. Era cel mai mare proiect de 
până atunci al României. Se punea astfel în operă 
o idee mai veche a lui Saligny, de barare a Dunării 
chiar în zona Porților de Fier. Spre deosebire de alte 
proiecte hidroenergetice, barajul Dunării de la Porțile 
de Fier nu se sprijină pe maluri, ci pe adâncul de piatră 

al marelui fluviu. 
Deși se spunea că 

relațiile oficiale dintre 
România și Iugoslavia erau 
încă reci, Tito, în acele zile, 
a fost primit cu aplauze și 
cu multă căldură pe străzile 
din Turnu Severin. Eram și 
eu acolo, tot orașul era afară 
să-l vadă pe Tito. 

În anul 1964, a înce-
put, în forță, cu o orga-
nizare de șantier exem  -
plară, construcția unuia 
dintre cele mai mari 
sisteme hidroenergetice și 
de navigație din Europa. 
„Porțile de Fier I” se va 

numi, peste alți ani, când va fi durat, ceva mai jos, la 
Gogoșu, tot împreună cu iugoslavii, un al doilea sistem 
hidroenergetic și de navigație, „Porțile de Fier II”. 

În anul 1964, s-au deschis, la Gura Văii și în 
amonte de Kladovo,  două batardouri (unul adiacent 
malului românesc, celălalt malului sârbesc, față în 
față, pe porțiunile din marele fluviu unde urmau să 
se construiască ecluzele și centralele hidroelectrice), 
iar Dunărea a fost obligată să-și năpustească apele 
printr-o deschizătură centrală dintre aceste două 
batardouri, doar de 400 de metri, unde urma să fie 
ridicat barajul. 

După ce ecluzele și centralele hidroelectrice 
au fost construite, a urmat momentul cel mai greu 
și cel mai spectaculos, cel al închiderii, tot printr-un 
batardou, a mijlocului Dunării. Șuvoiul impresionant, 
ca un torent de munte, a fost stăvilit cu uriași 
stabilopozi, inventați atunci, cu cuburi masive de 
beton armat și anrocamente, iar Dunărea obligată 
să treacă doar prin cele două ecluze. Picamerele au 
început să sfredelească piatra cenușie din adâncul 
apei, neclintită niciodată, de nimeni, în profunzime, 
vreo patruzeci de metri. Apoi, a început construcția 

IERI ȘI AZI...
Gheorghe VĂDUVA
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unuia dintre cele mai mari baraje din acea vreme, 
turnat și sudat în piatra fluviului, pentru a rezista, 
probabil, cel puțin cât va exista fluviul și civilizația 
pe Terra, adică o veșnicie...

În 1970, la inundații, când barajul era 
deja ridicat și mai erau de făcut doar finisările, 
definitivările, construirea podului și instalarea 
aparaturii de monitorizare a comportamentului 
acestuia în anii următori, batardoul central a cedat, 
într-un punct, presiunii fluviului care depășise demult 
toate cotele de siguranță, apa a năvălit în interior, 
torsionând macaralele și utilajele aflate acolo. Noroc 
că lucrătorii care se aflau în batardou, au scăpat de 
furia apelor. Grănicerul care se afla la post, sus, pe 
baraj, a observat primul că batardoul cedează în acel 
punct și a strigat din răsputeri că se rupe. Lucrătorii 
s-au refugiat rapid, sus, pe baraj și au privit uimiți 
furia apelor. Dar doi dintre ei n-au mai avut însă timp 
să se salveze. Erau în măruntaiele barajului... 

A fost groaznic, dar șantieriștii, printr-o 
disciplină cum nu mai văzusem niciodată până atunci, 
au lucrat non-stop (de fapt, non-stop s-a lucrat mereu 
pe acest uriaș șantier), spărtura a fot închisă, batardoul 
consolidat, apa evacuată și lucrul la finisarea barajului 
reluat. 

În anul 1970, când lucrările erau în ultima 
fază, treceam zilnic pe noua comunicație Drobeta 
Turnu Severin, Orșova, cale de 26 de kilometri și 
vreo 27 de viaducte. Le număram în fiecare zi. Și la 
ducere, și la întoarcere. Și noi, cei care circulam pe 
acest drum, ne mândream cu el. Ba, de câteva ori, am 
parcurs acest drum pe jos, de la Orșova până la Gura 
Văii. Ca să simt căldura pietrei și să văd, la pas, truda 
drumarilor care l-au durat în piatra muntelui. De la 
Gura Văii până la Turnu Severin am luat autobuzul 
3 barat, care făcea, din jumătate în jumătate de oră, 
cursa Drobeta Turnu Severin – Baraj. Noua cazarmă 
a Brigăzii 2 Grăniceri din Drobeta Turnu Severin era 
în construcție, iar Batalionul Școală de Gradați și 
Instrucție fusese redislocat, temporar, în noua cazarmă 
a fratelui său mai mic, Batalionul de Instrucție de la 
Orșova, construită și ea din temelii, la fel ca întregul 
oraș, tot în acei ani. Noi, ofițerii batalionului, făceam 
naveta cu autobuzul brigăzii sau după caz, cu unul sau 
două camioane. Plecam dimineața la ora 05.00 și ne 
întorceam după-amiaza, iar când aveam instrucție de 
noapte, rămâneam acolo. 

În zilele în care barajul a fost terminat și s-a 
trecut la stăvilirea Dunării, mă aflam acolo, la Orșova, 
sus, pe cerdacul Mânăstirii Sfânta Ana, construită de 
Pamfil Șeicaru, imediat după Primul Război Mondial, 
după Războiul nostru sfânt de reîntregire a țării. Eram, 
ca în fiecare zi, la instrucție cu plutonul. Priveam de 

acolo, de sus, cum apele Dunării, barate la Gura Văii, 
suie pe Cerna și inundă locurile pe unde, doar cu 
câteva zile înainte, făceam instrucție cu subunitățile. 

În 16 mai 1972, când s-a dat în folosință această 
bijuterie, aproape totul era schimbat. Orașul Orșova 
și toate localitățile de pe malul românesc dintre Gura 
Băii și Moldova Veche au fost strămutate (de fapt, 
reconstruite din temelii în afara zonei inundate de 
imensul lac de acumulare care se întindea până la 
vărsarea Tisei în Dunăre); a fost săpată, cu picamerele, 
în piatra muntelui, comunicația Gura Văii Orșova 
și refăcută complet comunicația Orșova Moldova 
Veche, care trece prin Clisură, cam aceleași mutații 
petrecându-se și pe malul sârbesc, cu orașul Tekia și 
celelalte localități sârbești limitrofe Dunării.   

În toți acești ani, orașul, redenumit, după o 
vizită a lui Nicolae Ceaușescu aici, Drobeta Turnu 
Severin, s-a dezvoltat frumos, armonios și vertiginos. 
Au apărut combinatul de industrializare a lemnului, 
cu o fabrică de mobilă sculptată care exporta produse 
în toată lumea, combinatul de celuloză și hârtie, o 
termocentrală, un combinat de apă grea, o fabrică 
de cauciuc, o forjă, o fabrică de confecții și foarte 
multe alte întreprinderi. E mult de-atunci. Nu le mai 
știu numărul și denumirile. S-au construit cartiere de 
blocuri, un spital județean modern, clădiri noi pentru 
școli și grădinițe, o gară feroviară nouă, modernă, iar 
șantierul naval a fost extins, întrucât primea multe 
comenzi din țară și din afară etc. Și asta doar în opt 
ani...

Așa cum știe toată lumea, după 1989, cam toate 
aceste obiectivele economice impresionante, cele mai 
multe dintre ele utilate cu tehnologie de ultimă oră, 
cumpărată din Vest, îndeosebi din Germania și din 
Franța, dar nu numai, au dispărut, așa cum au dispărut 
din toată România. Combinatul de industrializare a 
lemnului, cel de celuloză și hârtie și aproape toate 
întreprinderile rentabile și necesare pentru oraș și 
pentru țară au fost rase de pe fața pământului, cu o 
furie oarbă, de parcă ar fi fost inamice sau ciumate. 

În locul lor, au apărut niște hale imense denumite 
Cora, Kaufland, Carrefour, Lidl, Dedeman etc., cu 
locuri de parcare frumos rânduite, marcate cu alb... 
Și cam atât. Orașul s-a depoluat, e drept, dar marile 
obiective industriale și-au închis porțile. Primăria 
are însă grijă să nu lipsească florile din parcuri și de 
pe străzi – doar Drobeta Turnu Severin se numește 
dintotdeauna „Orașul rozelor” – și nici ghirlandele 
artificiale care strălucesc feeric de sărbători pe marele 
bulevard și pe toate străzile orașului. Într-un viitor 
(care a început deja azi), gazul metan extras din 
subsolul României a ajuns, în fine, și la Drobeta, dar 
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sub distribuția altora... 
În locul combinatelor de industrializare a 

lemnului, a fabricilor de mobilă și a celor de celuloză 
și hârtie de aici, din Drobeta și din toată țara, au 
venit, pe alocuri, niște italieni cu gatere primitive și, 
apoi, austriacul Schweighofer cu drujbe care au ras 
și rad în mod criminal, aproape pe degeaba, pădurile 
seculare ale României, nu pentru a aduce vreun venit 
țării noastre, ci pentru a le transporta cu trailere de 
mare tonaj în Austria, devenită, peste noapte, mare 
specialistă în petrol, în tăierea pădurilor noastre și 
în tot ce se află pe pământul românesc. Probabil că 
Austria mai crede și acum că pământul României îi 
aparține. 

Celelalte companii – toate, dar absolut toate 

– nu fac altceva decât să preia rezultatele muncii de 
o viață a poporului român și să i le vândă lui însuși, 
la prețul pe care-l doresc ele. Așa cum bine se știe, 
străinătatea n-a făcut niciunde în lume altceva decât 
să folosească la discreție resursele celorlalți în interes 
propriu și să exporte acolo... civilizație occidentală, 
mai exact, condiții pentru ca o astfel de exploatare 
discreționară a resurselor altora – ca să n-o spunem 
altfel – să dureze atâta vreme cât aceste resurse există. 
Iar când cetățenii acelei țări s-au trezit, ele, aceste 
corporații nesătule și marea finanță mondială (care 
le folosește pentru a concentra capitalul în mâna ei) 
au declanșat un război cumplit, mediatic, ONG-ist, 
de stradă și, mai ales, financiar, împotriva acestor... 
nerecunoscători, după cunoscuta deviză: Cet animal 
est très méchant; quand on l’attaque, il se défende... 

...Merg tăcut pe străzile orașului tinereții mele. 
E liniște și frumos. Ar trebui să fiu încântat. Au 
apărut, pe alocuri, ditamai viloaie, chiar dacă, spre 
exemplu, blocul confort trei în care a fost mutată, 
cu chirie la stat, și familia soției mele, după ce i s-a 
demolat, prin 1975, casa proprietate personală, a 
început să se decojească și să se degradeze. Cei care 
au mai rămas pe aici, prin România, abia de câștigă 
câțiva lei să-și ducă viața de azi pe mâine, chiar 
dacă au devenit proprietari ai apartamentelor în care 
erau, în vremea socialismului, chiriași. Pentru că au 
dispărut și marile întreprinderi în care lucrau, iar acea 
forță de muncă înalt calificată, mândria orașului, nu 
mai există. A emigrat pe meleaguri europene, iar cea 

compusă din vârstnici, a 
trecut la pensie sau în 
lumea fără de întoarcere. 
Făbricuța de cabluri 
pentru autoturisme, care 
a apărut de câțiva ani aici 
și plătește muncitorii cu 
o mie și ceva de lei pe 
lună, nu mai are de unde 
angaja noi lucrători. De 
aceea, dimineața, cu 
microbuze, cu autobuze 
și chiar cu autoturisme, 
aduce oameni la lucru 
din mediul rural, din 
localități situate la zeci 
de kilometri de oraș, iar 
la finalul schimbului îi 
duce înapoi, acasă. Cei 
care trudesc astfel, doar 
sâmbăta și duminica mai 
pot face ceva pe acasă, pe 

la țară, în rest... 
De aceea, și pământul rămâne nemuncit sau 

este vândut pe doi lei tot la străini. Pentru că numai 
ei au bani să-l cumpere și să-l muncească sau nu. 
Important este să devină al lor și, deci, să nu mai fie al 
nostru... Oficial, cam 40 la sută din pământul arabil al 
țării are această soartă. Neoficial, cifra este mult mai 
mare, mai ales în Ardeal... 

Mintea globalistă, antiromânească și fără minte 
a unora dintre cei care conduc țara ne spune că așa e 
bine, sau, și mai rău, nu ne spune nimic. Tace mâlc... 
Corporațiile fac un profit uriaș aici, iar românii 
emigrează... Cei care au plecat mai demult probabil 
că nu se vor mai întoarce, iar cei care rămân aici și nu 
sunt magistrați, parlamentari sau afaceriști sunt plătiți 
cu salariul minim pe economie... Din care se extrag, 
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bineînțeles, dările...

...Ieri, am fost la Tismana, o localitate pe malul 
Dunării, la vreo 20 de kilometri de Drobeta Turnu 
Severin. Cunosc zona, am lucrat aici efectiv 12 ani, 
din 1960 până în 1972, și vin mereu, cam de două 
ori pe an, să-mi văd fiul și nepotul care locuiesc în 
orașul tinereții mele. De câte ori vin, dau o fugă și la 
Tismana, să o vizitez pe soția unui prieten drag, trecut 
și el, prea devreme, în lumea celor fără întoarcere. 
Și ea a vândut bruma de pământ ce-i rămăsese de la 
părinți, tot unui italian... Ce era să facă cu el? Fiul și 
fiica ei sunt la București, căsătoriți, la casele lor, iar 
ea, la peste 70 de ani, nu mai poate lucra pământul. A 
venit aici, pentru că aici o trage ața, dar apartamentul 
ei este în București... Se duce de câteva ori pe an 
acolo, plătește întreținerea și căldura și se întoarce 
aici, în cămăruța în care s-a născut... 

Tismana este o localitate lovită și ea de ciuma 
incoloră a acestor vremuri. Cu un sfert de veac în urmă, 
ca mai toate localitățile din zonă, era înfloritoare. 
Case proaspăt văruite, garduri noi, peluze îngrijite, 
flori peste tot. Erau mulți copii, școala funcționa din 
plin (acum mai sunt doar șase), de aceea parcă nici 
clădirea școlii nu-și mai are rostul... 

Oamenii de aici erau, în majoritate, vaporeni. 

Lucrau pe șlepuri și pe alte nave comerciale și 
câștigau frumos. Aduceau fel de fel de obiecte de sus, 

de la Viena, de la Bratislava și de prin alte porturi 
dunărene. Cei rămași acasă lucrau pământul. În CAP 
sau în IAS. Un pământ de Dunăre, să-l pui pe pâine. 
Tot câmpul era plin de rod. Teren irigat, livezi cu 
pomi fructiferi, podgorii. Din viile din zona Șimian, 
Bistrița, lucrătorii culegeau struguri de masă – soiuri 
nobile –, la primele ore ale dimineții, îi rânduiau, cu 
roua pe ei, ca pe niște bijuterii, în lădițe speciale, iar 
vagoanele pline cu aceste produse naturale, de cea 
mai bună calitate, luau imediat drumul exportului. 

Cu un sfert de veac în urmă, eram convins că 
frumosul oraș de pe Dunăre, locul în care a debarcat 
Traian, în care strămoșii noștri au construit un pod – 
poate cel mai mare pod al antichității –, se va extinde 
de-a lungul malului stâng al Dunării spre Gura Văii, în 
amonte, și spre Hinova, Ostrovul Corbului, Batoți și 
Tismana, în aval. M-am înșelat. Nu mi-am dat seama 
atunci că toate proiectele pentru România și în folosul 
locuitorilor ei au fost aruncate la gunoi, în defavoarea 
țării și în folosul jefuitorilor ei... 

Acum s-au terminat toate...
Aici, la Tismana, până și locul în care se făceau 

hore este plin de bălării, fosta școală este o ruină, 
fostul cămin cultural a ajuns și el tot o ruină. Pereți 
coșcoviți, geamuri sparte, scaieți până la acoperișul 
lovit și el de această ciumă fără identitate... Altădată, 

veneam aici ca într-o stațiune. Acum mi se pare o 
localitate uitată de oameni și bătută de soartă. E iarnă, 
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dar nu există nicio urmă de zăpadă. Parcă și zăpada 
ocolește zona... 

O iau încet, la pas, spre Dunăre. Aici malul 
este înalt, nu poți ajunge la suprafața apei decât 
prin niște locuri speciale, amenajate de oameni. 
Dar și aceste amenajări poartă patina neumblării. 
Renunț să cobor printr-un astfel de hogaș părăsit 
și inundat de mărăcini și de patina nimicului. Mai 
fac însă câțiva pași pe mal, pentru a găsi un unghi 
potrivit să fotografiez marele fluviu. Trec printre 
mărăcini și dau de o cruce din fier forjat. Cu ani 
în urmă, un copil de 14 ani, Pană Șt. Costel, a fost 
înghițit de apele nemilosului fluviu... Fiorosului 
fluviu, scrie pe cruce. Scrisul se păstrează intact, 
deși fierul a început să ruginească... 

Privesc dincolo, spre sârbi... Apă liniștită, 
cenușie netulburată nici măcar de o vrabie... 
Barajul de la Gogoșu a ridicat până aproape de 
Drobeta Turnu Severin nivelul apei și a temporizat 
curentul din talveg. Apa marelui fluviu pare mai 
degrabă luciul de plumb al unui lac bătrân, obosit 
și el, ca noi toți, dar încă plin de mistere... 

Altădată, vapoarele nu mai conteneau... 
Acum, trec doar din când în când... Iar 
pavilioanele românești, dispărute și ele odată cu 
flota comercială românească, una dintre cele mai 
mari din Europa,  or fi și ele pe undeva prin vreun 
iernatic fără iarnă... Sau pe la alții...

Astă vară, când am fost aici, verdele 
lustruit de soare îmi lăsa parcă un sentiment de 
libertate și de nostalgie. Erau, cred, vinovate 
frunzele care fluturau pe un cer toropit de căldură. 
Acum, vântul aspru de aici, de pe malul Dunării, 
îmi aduce aminte de cei zece ani, cât am fost 
comandant de subunitate, aici, la Drobeta Turnu 
Severin, și de următorii doi, cât am lucrat în statul 
major al brigăzii, tot aici, bătând zi și noapte, cu 
pasul, cărările grănicerești de la Naidaș, de pe 
Nera, până la Gura Jiului... Chiar și în ceilalți ani 
care au urmat, până la cifra de 40, cât am trudit în 
armată ca ofițer, am trăit tot așa. Cu vântul aspru 
biciuindu-mi fața, cu ploaia și zăpada călindu-mi 
trupul și uzându-mi articulațiile, ca alternative 
preferabile biroului cald, cu sute de kilometri 
străbătuți pe jos, la aplicații, la trageri, la exerciții 
de tot felul și chiar în locuri unde viața valorează 
mai nimic. Pentru că, deși am urcat constant și 
cu mult spor treptele cunoașterii generale și 
profesionale și am zăbovit mult prin biblioteci 

și prin sălile de curs, n-am dorit niciodată să fiu 
la adăpost de vântul aspru, de viscolele iernilor 
geroase, de crestele munților, de largul mării și 
de înaltul cerului, ci, dimpotrivă, am continuat 
să trăiesc intens pe aceste coordonate care mi-au 
umplut și înnobilat viața...

Căderile și experiențele dramatice nu 
mă deprimă. Nu m-au deprimat niciodată, ci, 
dimpotrivă, m-au îndârjit, mi-au dat puterea și 
motivația să mă angajez, cu toate puterile mele, în 
efortul redresării, al construcției, indiferent cât ar 
fi fost de greu. Mă deprimă, însă, prostia, eșecul 
lamentabil și criminal, datorat în exclusivitate 
celor care au condus și conduc România în aceste 
trei decenii catastrofale de capitalism grobian, 
iresponsabil și distrugător de nație, de cei care 
au sugrumat, cu sau fără bună-știință, finanțele 
românești, economia, educația, cultura, istoria 
și demnitatea națiunii, de cei care au readus 
România și românii în stadiul de incultură, 
de supușenie oarbă și de slugă umilă la alții, 
suportată atât amar de ani, de la Decebal încoace, 
până la Marea Unire. Dar și aceea, definitivată 
eroic în urma Războiul nostru Sacru din 1916-
1919, a fost umbrită și ciopârțită în anii care au 
urmat...

...Merg pe străzi și nu mă îndur să trăiesc 
frumos bucuria dintre ani. N-am cum. Nu poți 
trăi frumos când știi că neamul tău este înjosit, 
umilit, alungat peste hotare, făcut harcea-parcea 
de cine vrea, când vrea și cum vrea, că însuși 
sistemul educațional este nu doar vraiște, ci 
și irațional, alandala,  fără coloană vertebrală, 
volatil ca o piftie, la discreția unor neaveniți 
care cred că lumea începe cu ei, dar, de fapt, 
nu sunt decât niște orbi, într-o lumină neagră...  
Fiecare ministru, când vine la putere, reformează 
învățământul, sau măcar schimbă cum vrea el și 
suita lui ce a făcut anteriorul...

Pentru a trăi frumos și a simți că trăiești 
frumos, trebuie să vezi lucrurile frumoase din 
jurul tău, din viața ta, din sufletul tău. Dar n-ai 
cum să le vezi, de vreme ce nu există. Aproape 
totul este grosolan, mincinos, monstruos. Chiar 
dacă este împodobit cu ghirlande și flori. N-am 
cum să fiu bucuros și fericit, când văd, știu și simt 
cum se prăbușesc valorile naționale și umanitare 
în care am crezut, cum reapar, din negura 
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timpului, fantomele care au distrus, într-un mod 
oribil, atunci ca și acum, orice lucru bun făcut în 
această țară. 

Mă deprimă lipsa de verticalitate a 
poporului român, adus de netrebnicii acestui 
timp, la starea de nevertebrat, de moluscă, de 
neputință, mă îngrijorează demografia negativă, 
transformarea neamului meu într-un consumator 
de medicamente și de alimente procesate criminal, 
care-i accelerează degradarea, degenerarea și 
sfârșitul, acceptarea umilă a alungării lui de pe 
pământul strămoșilor în căutarea unui amărât 
loc de muncă, de badantă sau de sclav în 
curtea oricui o fi. Mă decepționează emigrarea 
creierelor, idealul majorității elevilor de 12-
13 ani, al liceenilor și studenților de a părăsi 
țara și a-și afla un loc de muncă în Occident 
și nu la ei acasă, comportamentul dictatorial, 
nedrept și umilitor, ca întotdeauna, față de statul 
român, al unora dintre ajunșii Occidentului 
și chiar de unele dintre instituțiile la care am 
aderat cu atâta speranță și cu atâta încredere, mă 
îngrozește idioțenia fără margini a unora dintre 
politicienii români, amatorismul cu care fac legi 
și conduc țara acești jalnici aleși ai poporului, 
zâmbetul arogant, mefistofelic și disprețuitor al 
președintelui României, ochii bulbucați ai unora 
dintre cei care apar pe sticlă, sfidând, prin ceea 
ce spun, nu doar adevărul, ci orice logică și orice 
bun simț elementar, jocul cu dosarele, ineficiența 
acțiunii instituțiilor statului, nepatriotismul 

conducătorilor, lăcomia hienelor cu haine de 
firmă care devorează tot ce mai există în țara 
asta, dar mai ales mă deprimă imposibilitatea 
reacției ferme, raționale și eficiente, ca și reacția 
disproporționată, lipsită de un obiectiv benefic 
pentru țară și pentru oameni, lehamitea, scârba și 
acceptarea resemnată a politicilor și strategiilor 
de îndobitocire a neamului, de îndiguire a voinței 
lui – și așa făcută șvaițer –, mă oripilează lustrul 
unei realități înșelătoare, care distruge, zi de zi, 
cultura, adică structura de rezistență a națiunii, 
tradiția, puterea, voința, sufletul, omenia și țara. 

Nu știu dacă mai pot avea vreun strop de 
entuziasm, la miezul nopții, când vom trece din 
2018 în 2019. Probabil că voi privi, ca și anul 
trecut, anemicele sau prea-frumoasele focuri de 
artificii, luminile îmbătrânite și ele ale orașului 
rozelor și marele pavoaz al unei nave ruginite, 
cu un echipaj drogat, care încă mai plutește în 
derivă, pe o coastă, cu prova spre nicăieri...

La mulți ani, țară frumoasă și eroică, 
reîntregită după 18 secole de la căderea Daciei, 
printr-un război sacru, Războiul nostru din 1916-
1919, apărată într-un alt război de supraviețuire 
a neamului românesc, cel din 1941-1945, și 
devorată azi de hoții, de șacalii, de incompetenții 
și de tâlharii acestor vremuri!

Drobeta Turnu Severin, 31 decembrie 2018
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Prin anul 1955, eram 
copii când niște tovarăși 
încurajați de puterea politică 
voiau ”egalitatea în drepturi”, 
dar  fără muncă.

 Astfel, Costică al lui 
Fană Didu, din Amărăștii de 
Jos, raionul Caracal, considerat 
”chiabur” și ca atare ”dușman al 
poporului”, deoarece agonisise 
din tată-n fiu, muncind pe brânci și mâncând de 
două ori dintr-un ou, a fost deposedat de pământ, o 
parte pe care a luat-o statul, iar cealaltă parte a luat-o 
”întovărășirea”. Adică ăia care aveau o bucățică de 
pământ s-au întovărășit cu cei care aveau peste 10 
pogoane devenind de acum ”egali” și ”tovarăși”: un 
fel de ”sovhoz” după modelul rusesc și un ”preludiu” 
pentru înființarea CAP-urilor de mai târziu.  

Tovarășul ”chiabur” Costică avea și o casă 
cu mai multe încăperi, așezată la șosea la ieșirea 
din Caracal și putea spune ”mersi” că nu fusese 
naționalizată în alte scopuri. Dacă ar fi fost așezată 
mai la centru, poate… Păi, ce-i trebuia ”chiaburului” 
o casă așa de mare când puteau fi de ajuns două 
camere, una pentru părinți și alta pentru copii?! Dar 
cinci, cu verandă din geam la soare, era prea de tot…

De aceea ”puterea locală” a hotărât ca două 
camere să-i fie date, cu titlu gratuit, tovarășului 
Țapelea, noul șef de post al Miliției din comună, care 
avea rolul să vegheze ”respectarea legii, drepturilor și 
îndatoririlor cetățenilor”.  Pe lângă cele două camere,  
tovarășul Țapelea avea dreptul de ”habitat și de 
uzufruct”: grădină, cotețe, apă, closet etc., fără plata 
vreunei chirii sau impozit, responsabilitatea acestora 
căzând în responsabilitatea ”chiaburului”, adică a 
proprietarului de drept.

Nașul Costică, de frică să nu fie dus, după cum 
era amenințat, la ”Canal la Poarta Albă”, ”înghițea 
gălușca și tăcea molcom” - cum ar fi zis Nenea Iancu.

Era Nașul de baștină al părinților mei, deci și 
al meu. Un fel de părinte adoptiv, căruia trebuia să îi 

„PITULATA”  
SAU DE-A V-AȚI  ASCUNSELEA

arăți respect conform tradiției din 
bătrâni.

Era o familie de oameni 
cumsecade, unde mama găsea 
de multe ori un sprijin pentru 
nevoile noastre.

 
Acestea fiind zise, să revenim 
la titlu: ”Pitulata” sau de-a v-ați 
ascunselea, cum se mai spune, 

este un joc din popor pe care-l joacă toți copiii, doar 
că pe timpul meu era puțin diferit.

Alergai desculț prin țărâna de pe uliță, având 
dreptul să folosești toate podețele și băncile de la 
porți, șanțurile și bălăriile, copacii de dincoace de 
gard, încercând să fi tare-n fugă și să nu te lași ”tăiat”: 
Cel atins cu mâna, înainte de a ajunge la punctul 
”închisorii” să scuipe, era considerat ”tăiat” și, fără 
comentarii, trebuia să se pună, jocul reluându-se de 
la capăt.

- Unu, doi, trei …”cine nu e gata îl luăm cu 
lopata”. Gata!...

Asta au spus-o și minerii chemați de tovarășul 
Iliescu la București; ”Cine nu e gata (să părăsească 
Piața), îl luăm cu lopata!”... Și ați văzut ce-au pățit 
Marian Munteanu și alții ca el…

Dar asta este treabă de autorități și de ”oameni 
mari”, care scriu istorie după cum vor ei; noi să 
revenim la joaca noastră.

Așadar, jucam pitulata gălăgioși,  stârnind  norii 
de praf, alergând  pe mijlocul drumului împreună cu 
ceilalți copii din mahala.

Deodată, Iulică al lui Severin (Iliuță), înciudat 
că l-am găsit ascuns, mi-a aruncat un pumn de țărână 
în ochi, după care a rupt-o la fugă către casă țipând: 
”Mamă, mă taie, mamă, mă taie”!...Chior de un ochi 
care era plin de nisip, l-am urmărit, înciudat că el 
atinsese, ca să-l ”tai”conform jocului și să ”mă scot”, 
urmând să se pună el.

A deschis poarta și a intrat în curte râzându-
mi în nas și scoțând limba. M-am reîntors din fața 

Constantin Sevr RĂDUICĂ
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porții dezamăgit, către tovarășii de joacă  care între 
timp se ”scuipaseră”: Ptiu, Marcel, ptiu, Caterina, ptiu 
Aurica, ptiu!...Scuipând locul închisorii erau iertați, 
iar eu trebuia să mă pun din nou.

Fără să îmi dau seama, la țipetele lui Iliuță din 
curte a ieșit în fugă bunicul său, Florea lu’ Severin, 
om trecut de 60 de ani, care m-a prins cu amândouă 
mâinile de la spate și m-a izbit puternic de pământ, 
înjurându-mă de mamă și de sfinți.

Nu știu când am leșinat, dar cert este că m-a 
bătut cu picioarele încălțate-n opinci, până când au 
sărit vecinii și m-au scăpat. Când mi-am revenit, era 
liniște, o liniște profundă. Cineva - țața Chiva lu’ Nelu 
Biscăi, îmi luase capul în poală și mă stropea cu apă 
rece frecționându-mă la tâmple. În înaltul cerului 
de deasupra mea, nori plumburii treceau agale. Un 
oftat adânc mi-a redat respirația și pofta de viață. 
”Trăiește,  trăiește, uite-l că a deschis ochii”! strigau 
glasuri de copii, copiii cu care cu câteva minute mai 
înainte mă jucasem ”pitulata”. Se vede că Dumnezeu 
n-a vrut să mă ”pitule”  și m-a trimis la ”închisoare” 
să ”mă pun” din nou. Trăiește!...strigau glasuri de 
clopoței, capetele lor de îngeri mă priveau curioase și 
nevinovate. Trăiește!...

Cineva m-a dus pe brațe acasă, la mama. 
Văzându-mă  inert și plin de sânge, mama a căzut în 
genunchi și a început să țipe: 

- Doamne, copilașul meu… Doamne! Ce s-o fi 
întâmplat ?!  

O priveam neputincioși aș fi vrut să-i spun un 
cuvânt de mângâiere, dar nu putem articula nici  un 
cuvânt.

- Ce-a pățit copilul meu, a dat vreo căruță peste 
el ?!

-  Nu!...i-a răspuns cineva.  L-a bătut Florea lu’ 
Severin!...

Către seară mi-am revenit, dar nu mai știam ce 
mă doare, corpul era plin de vânătăi și capul plin de 
cucuie lăsate, autograf, de boturile opincilor lui nea 
Florea. Ardeam și deliram, oblojit în cârpa cu apă 
rece, care niciodată nu era destul de rece…

Cineva mi-a adus niște ceai de mușețel să-l 
beau și să-mi oblojească loviturile cu cârpe. Mi-au 
dat chiar și să mănânc, un ou moale care îmi făcea 
greață și pe care l-am refuzat. Un vâjâit ca de zmeu 
îmi chinuia timpanele.

A doua zi dimineața, pe la 10, eram încă confuz 
și nu mă dumiream ce s-a întâmplat cu mine, mă durea 
tot corpul  și capul mi se umflase. Cu fața vânătă și 
tumefiată, disperată, mama m-a luat de mână și am 
plecat la Nașa să căutăm alinarea. Văzându-mă Nașa, 
și-a făcut cruce  și i-a spus mamei:

- Fină Oprico, repede la dispensar, că nu-i de 

glumit! Dar hai să mai adăstăm oleacă, că trebuie 
să vină și tovarășul Țapelea la masă și să-i spunem 
tărășenia.

Tovarășul Țapelea era ”jandarul” care se 
mutase în casa lor: înalt, cu o ținută bleu-jandarm, 
șapcă, trese și diagonală, a venit cu bicicleta ”Move” 
din dotare. În timp ce-și ștergea cizmele ”bilgher” cu 
o cârpă, Nașa i-a povestit cele întâmplate, rugându-l 
să-l cheme pe ”binefăcătorul” meu la Post  și să-i 
ceară socoteală pentru cele ce-mi făcuse.

După ce mi-a pipăit cucuiele, mi-a ridicat 
cămașa să-mi vadă vânătăile, compătimindu-mă, 
a promis că: ”negreșit, vinovatul trebuie să dea 
socoteală în fața legii” și mi-a făcut cadou un fluier 
de vardist în care nu puteam să suflu având buzele 
umflate.

Sera, nea Florea a venit cu un alt vecin la noi la 
poartă, încercând să o înduplece pe mama să-l ierte:

- Oprico, nu mi-am dat seama, eram puțin 
cam băut, copilul tău fugea după nepotu-meu să-l 
taie, s-a împiedicat și a căzut și în cădere s-a lovit, 
iar eu din greșeală am călcat pe el. Îți dau un sac 
de porumb sau de grâu să-l faci făină, numai să 
mă ierți! Profita de sărăcia noastră!...

Deși i-ar fi prins bine  un sac de făină, 
mama l-a refuzat categoric și i-a spus: 

- Nea Floreo, ce-o da legea! Nici un câine 
nu-l bați în halul acesta, dar un biet copil?! 

În cea de a doua seară, după lăsarea 
întunericului, ne-am dus din nou la Nașa ”să 
aflăm noutăți”.

La intrarea în curte, ne-am ciocnit de nea 
Florea, care ieșea cu o paporniță goală și cu o 
damigeană. S-a făcut că nu ne vede și a dispărut pe  
lângă gard înghițit de întunericul serii. După cum 
ne-a spus Nașa, dusese o gâscă și o damigeană 
cu vin tovarășului Țapelea care-l asigurase că 
”problemele” se pot aranja.

Nea Florea lu’ Severin avea și el un fiu 
milițian la Craiova: Iliuță Constantin, tatăl lui 
Iulică care-mi scosese ochii cu țărână și fugise în 
curte de frică să nu îl ”tai”. 

Din cercetările tovarășului Țapelea  a 
reieșit că vinovat de producerea faptei eram eu, 
copilul de 7-8 ani care am fugit după nepotul 
lui ”să-l tai”. Bunicul, adică Iliuță Florea, a ieșit 
să-și scape nepotul de agresiunea mea, iar eu, 
încercând să fug, am căzut și m-am lovit la cap 
producându-mi ”leziuni minore”…  

Halal dreptate! În ochii vigilenți ai 
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tovarășului Țapelea, reprezentantul legii, viața 
unui copil nu valorează mai mult decât, ”o gâscă 
și o damigeană de vin!” …

Mă întreb acum, după atâția ani,  retoric: 
dacă ar fi fost vorba de copilul dumnealui ?!

Multă vreme, noaptea, mă deșteptam țipând 
și ud, iar nea Florea lui Severin  alerga șontorog 
(căzuse de pe o schelă și i-au spălat pietrele roșii), 
fugea după mine. Se târguia  cu mama  pentru 
cucuiele mele, iar tovarășul Țapelea, ca un fin 
apărător al legii, ”jumulea o gâscă și bea vin”, 
rânjind malițios îi reproșa mamei: ” Vezi, Oprico, 
dacă luai sacul cu grâu aveai măcar pâine. Azi iar 
v-ați culcat nemâncați!... ” 

- Dreptate, unde ești? Ochii plânși vor să 
te vadă!...Cineva a spus că: ”Nu mai este, au 
mâncat-o lupii!...”

Post scriptum:
Azi, mai nou, ”de-a Pitulata sau v-ați 

ascunselea” se joacă oamenii mari: politicieni, 
parlamentari, guvernanți etc. Se pitulă să nu-i 

vadă justiția; ca Sebastian Ghiță, Elena Udrea, 
Mazăre, mulți alții care au dus țara la ”mezat”. 
Se pitulă să nu-i vadă justiția ”oarbă și surdă”. Se 
pitulă conturile culese de pe spinarea poporului 
din ”făcături politice”, uneori se pitulă unii pe alții 
(vezi Codruț Marta, Angelescu și câți alții…); se 
pitulă, se-njură, se scuipă și se taie la propriu!

Stau pitulate adevărurile istorice cu privire 
la „Revoluție, mineriade, lichidarea avuției 
naționale, etc., etc.,…Toată lumea „pitulă și se 
pitulă”. Se joacă cu bani grei, negri și cu miros 
de sânge!

Pe ei nu-i bate nimeni (pentru că ei îi bat pe 
toți) cum m-a bătut pe mine Florea lui Severin.  
Nu-i bate nimeni deoarece oameni ca jandarul 
Fănică, a se citi Țapelea, au grijă să nu li se 
întâmple nimic ca să poată, din când în când, 
să mai jumulească și ei câte-o gâscă, o „viluță” 
sau niște conturi mascate pentru „beizadele”… 
Gata!...1,2,3,…

S.C. Răduică,  Bechet 2017
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Fiecare om, fiecare 
din noi acumulăm pe 

parcursul vieţii un nesfârşit număr  
de informaţii şi de experienţe. 
Unele provin din trăiri personale, 
altele din discuţiile cu persoanele 
pe care le-am cunoscut de la care 
aflăm fapte şi întâmplări petrecute 
cu mult înainte de a ne naşte, astfel 
încât povestea unei vieţi de om 
e mai lungă în timp decât viaţa 
însăşi. E de ajuns o scânteie, un 
click, în termenii tehnici folosiţi 
la calculatoare, pentru a ne 
declanşa o nouă poveste de viaţă, 
un întreg univers. Astfel că fiecare din noi este un 
roman nescris. Noi avem ceva în plus, mult superior 
literaturii beletristice, romanelor, în memoria noastră 
nu este stocată ficţiune ci numai fapte reale care puse 
alături recompun imaginea lumii în care am trăit.

Citind amintirile unui coleg de la școala din 
Abrud, trimise pentru a contribui la volumul de 
evocări „Normalişti la Abrud – Dascăli pe Ape” 
publicat în 2008, fiind coautor împreună cu Remus 
Hădărean, fostul elev al școlii din Abrud vorbea 
despre mine, mă amintea fiindcă drumurile vieţii 
noastre s-au intersectat cândva tocmai la Craiova pe 
aerodromul militar.

Mereu surprins de performanţele calcula-
toarelor, voi recurge iarăşi la o comparaţie. Când 
se acumulează prea multe informaţii în calculator, 
acesta mai trebuie eliminate, descărcat într-un „coş de 
gunoi” (desenat pe ecran). Deşi s-a renunţat la acele 
documente, aruncate, dacă totuşi ai nevoie din nou 
de ele, le poţi readuce în actualitate, le poţi recicla, 
acţionând clickul pe  „Recycle Bin” .

Fac şi eu acest lucru, aduc în prim-plan 
întâmplări puse deoparte de foarte mulţi ani,  pentru 
a evoca câteva fapte din armată, la aviaţie, vânătoare 
cu reacţie, pentru a mai schimba din temele abordate, 
gândindu-mă la adevărul inclus în dictonul latin 

„Varietas delectat” (varietatea  
delectează, desfată). Printr-
un simplu clik de stimulare a 
memoriei, întâmplări de demult 
primesc prospețime de parcă ieri 
s-au petrecut.

„Fascista” din 
comisia de recrutare 

 
    Prima etapă în satisfacerea 
stagiului militar era recrutarea, 
pentru a se stabili capacitatea fizică 
şi intelectuală, precum şi starea de 

sănătate a viitorului ostaş de către o comisie alcătuită 
din medici și cadre militare. Comisariatul militar 
pentru zona noastră, a Țării Moților, era la Câmpeni. 
În ziua stabilită pe Ordinul de chemare trebuia să mă 
prezint la comisia de recrutare, dimineaţa la ora opt.

Din Buciumul natal până la Abrud am călătorit 
cu un camion cu remorcă ce transporta bușteni lungi 
de brad. De fapt nu era camion, era doar o remorcă 
lungă de tot. Între bușteni și cabină șoferului se găsea 
un spațiu liber, pentru viraje, care, în stânga sau în 
dreapta se micșora la fiecare curbă de pe drum. Cu 
toate riscurile, șoferii mai făceau câte un ciubuc iar 
călătorii erau foarte bucuroși de o așa ocazie. Între 
Abrud şi Câmpeni se circula cu acel trenuleț de 
poveste, numit Mocăniţa (fie iertată, că azi nu mai este 
decât amintirea ei). În micile vagoane era aglomeraţie 
mare dar îmi găsesc totuşi loc pe o băncuţă de lemn, 
de un singur loc, lângă geam, la clasa a II-a. În faţa 
mea o domnişoară frumoasă ce călătorea şi ea tot 
numai până la Câmpeni, trenul mergea mai departe, 
până la Turda. Ea zâmbeşte, eu zâmbesc, ea merge la 
serviciu la Câmpeni, eu îi spun că merg la recrutare, 
ea mă priveşte cu insistenţă, zâmbeşte şi mai tare. 
„Am priză la fată” gândesc eu și dă-i cu vraja. 
Se părea că mă place, că prea nu îşi putea stăpâni 
zâmbetul. Alți călători, în picioare, stăteau cu spatele 

PROZĂ

DE PRIN ARMATĂ…
 Ioan BEMBEA



33Gândul Anonimului  Nr.  67-68     *     Anul  XVI/Decembrie 2018 

spre noi așa că putem discuta nestingheriți. Trec la 
atac: „Râdeți de supărarea omului; trei ani de armată, 
e aproape ca la închisoare, poate chiar mai greu, cu 
atâta amar de instrucție.” „Și ce-ai vrea să fac?” mă 
întreabă privindu-mă în ochi. „Așa, puțină tristețe, 
măcar de formă…” îi răspund eu. „Nu cumva ai vrea 
să și plâng?” îmi dă replica într-un râs zgomotos. 
Devenea tot mai frumoasă. Dinți albi frumoși, ochi, 
sprâncene, nasul, părul blond buclat natural, dar mai 
ales buzele… Totul într-o armonie perfectă. „Aș vrea 
să duc cu mine în armată  un chip frumos, în gând 
și-n inimă”. „Și cum ai vrea să mă vezi, ce imagine 
să-ți rămână?” Totul devenise o joacă de parcă ne-am 
fi cunoscut din copilărie, așa că plusez: „Așa, în gară 
să te privesc din tren cum plângi pe peron după mine 
cu batista la ochi.” Iar râde. „Nu ți se pare că ești prea 
încrezut? Te crezi Făt Frumos?  Mai așteaptă până 
atunci…” Nici eu nu eram tocmai urât.

Tot ce este plăcut se termină repede. Ne 
apropiem de gara Câmpeni. Era pentru prima dată 
când mi s-a părut că trenul merge prea repede. Spre 
sfârşitul călătoriei, eu îmi exprim dorinţa de a ne mai 
întâlni. Ea refuză să îmi spună cum o cheamă și să 
îmi dea adresa, dar îmi promite că în mod sigur  ne 
vom mai întâlni, „îţi garantez” mă linişteşte ea. „Dacă 
i-am spus că plec în armată nu mai prezint interes…” 
gândesc eu.

La Comisariat aglomeraţie mare. După 
controlul pulmonar, prin radiologie și analiza sângelui, 
din curte, pe baza unui tabel, eram chemaţi pe grupe 
de câte 10 inşi într-un vestiar unde ne dezbrăcam 
„puşcă” apoi, goi precum Adam, intrăm într-o sală 
mare la comisie. Prima măsurătoare, cântarul. Nu 
mai ţin minte câte kilograme voi fi avut, oricum eram 
suplu, în jur de 70.

 A doua măsurătoare, înălţimea. Pe un perete 
era trasată cu linii mai pronunţate distanţa din 10 în 
10 cm de jos în sus, de la 1m, prag marcat cu o linie 
mai lungă. Spaţiile intermediare, cu linii mai scurte 
din 5 în 5 cm iar alte liniuţe marcau câte un cm. În faţa 
aparatului cu un halat alb, apretat, un cadru sanitar cu 
un liniar lung în mănă… mai să leşin, domnişoara din 
tren… „Vă rog să puneţi călcâiele, spatele şi ceafa la 
perete.” Se apropie mult de mine încât mă atinge cu 
halatul, întinde braţul cu liniarul şi mi-l pune pe cap. 
Vrea să vadă cât am, dar era mai scundă decât mine şi 
nu vede peste capul meu. Se apropie şi mai mult încât 
un sân al ei, rotund și tare, îmi presează ușor pieptul, 
se ridică pe vârfuri, îi simt răsuflarea pe faţă. Tot nu 
vede. Îşi pune palma dreaptă pe şoldul meu, o apasă 
şi mă împinge puţin lateral. În cele câteva clipe mâna 
ei fierbinte mă frige, mă curentează. Simt un fior, 
iar bărbăţia din mine îşi afirmă cu vigoare orgoliul 

atingând halatul apretat. Ea simte ușoara mișcare a 
halatului alb, aruncă o privire în jos, apoi zâmbește 
și îmi șoptește, discret de tot la ureche: „Vezi rigla 
asta? Dacă nu e cuminte și-i fac cunoștință cu ea, o 
să urli de sari pe pereți…” Am rămas fără replică, 
eram executat ca un Hristos bătut în cuie. Ea continuă 
cu voce tare, ca să audă cei de la masă, din comisie. 
Întoarce capul spre masă: „1,75 m, apt pentru armată” 
apoi, zâmbind, mă privește iar cu insistență în ochi. 
În viaţa mea nu am simţit atâta ruşine ca atunci. 
Îmi garantase că ne mai „vedem” şi uite că scorpia 
deghizată în îngeraș s-a ţinut de cuvânt, atât doar că 
m-a văzut doar ea. Ooo, de-ar fi fost și invers… N-am 
mai întâlnit-o niciodată dar nici nu am dorit să o mai 
văd. Drac împeliţat! Demon cu chip de înger! 

Dacă ar fi fost numai atât… dar în curte am 
aflat de la alți băieți că la acea măsurătoare a înălțimii 
se găsea tot un militar în termen, „domnișoara în halat 
alb era la masă, cu dosarele” îmi spun mai mulți,  deci 
numai pe mine „m-a executat” ea, „m-a protejat”, 
am fost cobaiul ei. Fascista! că fasciștii erau experți 
în torturi „o să urli de sari pe pereți” îi mai aud încă 
glasul șoptit. Oricum, probabil din simpatie sau 
„recompensă” pentru îndrăzneala mea din tren, mi-a 
dat o lecție de pomină dar am iertat-o, fiindcă am fost 
singurul recrut din acea zi repartizat la aviație.

Tot atunci ni s-a stabilit data încorporării și 
am primit Foaia de drum, cl. ll (pentru militari)  pe 
traseul Abrud–Cluj urmând ca de acolo să mergem cu 
un tren special până la destinație, dar nu știam unde.

                                           
  Călătoria spre Craiova
     
 Era în toamna anului 1955, în noiembrie. La 

Cluj ne-am adunat într-o sala mare de gimnastică a 
unei școli de pe strada Horea de unde am pornit seara 
târziu spre gară ducând, fiecare dintre noi, câte un 
cufăr greu de lemn în mână. Pe vremea aceea armata 
avea atâtea secrete încât plutonierul delegat, care a 
venit după noi, nu ne-a spus nici măcar unde ne duce, 
în ce localitate, „e secret militar” ne spunea el. Am 
umplut până la refuz toate compartimentele cu bănci 
de lemn  din două vagoane speciale, staționate pe o 
linie, fără locomotivă. Toți aveam loc.

Acum începe distracția; deschidem cuferele cu 
mâncare și peste tot se răspândește un strident miros 
de ceapă, slănină afumată, cârnaț, dar mai ales acel 
dulce parfum de palincă de prune, încât nici nu ne-am 
dat seama când vagoanele noastre speciale, cuplate 
la un tren, au pornit prin întunericul nopții spre o 
destinație necunoscută. După ce băutura a început 
să-și facă efectul, ne duceam dintr-un compartiment 
în altul, să ne cunoaștem, dar cunoștința era valabilă 
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și trainică numai dacă serveam o gură de băutură din 
sticla noului camarad. Ne făceam „servus” și chiar ne 
pupam apoi cântam: „Așa-și beau românii banii / Pân’ 
se pupă cu țiganii”. Erau numai râsete și veselie.

Plutonierul delegat–însoțitor, la început bățos 
și distant, oltean lacom, după ce a gâlgâit din mai 
multe sticle palinca tare, ardelenească, a lăsat-o mai 
moale, iar apoi a devenit al nostru. Ne lua pe câte doi 
de după cap, ne săruta pe obraji sau pe frunte și ne 
promitea: „Pe voi vă iau în plutonul meu. Aici sunteți 
șase plutoane, dar eu nu iau pe oricare.” Recruții s-au 
prins repede „cum devine problema”. Îl serveau pe 
tovarășul plutonier cu prăjituri și cu palincă apoi, 
dator fiind, îl întrebau direct: „Mă luați și pe mine în 
plutonul dumneavoastră?” „Te iau, sigur că te iau” 
răspundea acesta vesel și binevoitor.

Știți cum se spune, „Dă-i nas lui Ivan, că se urcă 
pe divan”. Un băiat din Ocna Mureș, foarte îndrăzneț 
și guraliv, desface capătul centurii plutonierului, 
prinde cu amândouă mâinile de acel capăt lung de 
centură și îi propune: „Don’ plutonier, dacă tot ne-am 
făcut servus, hai să ne tragem și de centură.” „Pardon! 
Nu se spune don’ plutonier, ci tovarășe plutonier. De 
accord, să ne tragem de curea, dar eu pe tine de ce te 
trag?” Ca să nu se complice cumva lucrurile, colegul 
recrut își scoate și el în grabă capătul de curea de care 
îl prinde cu putere plutonierul, mai să-l ștranguleze 
pe la jumătate. Noi aplaudăm, era spectacol în toată 
regula. Ne prăpădeam de râs, nu alta. Mult timp l-am 
petrecut cântând: Trenule mașină mica, / Unde-l duci 
pe Ionică? /„La dracu!” strigau unii dintre noi. Trenule, 
n-ai avea parte / De șuruburile toate / Și de șina de 
sub roate / Că mi l-ai dus prea departe. / Marioara 
lui nenicu / Măi, măi... Un loc aparte, în repertotiul 
nostru, îl avea cântecul de cătănie Vai de mine negri-s 
munții / Toamna cănd pleacă recruții / Dar mai negri 
sunt Carpații / Când pleacă și reformații.

 Din loc în loc zăream, prin gările slab luminate, 
numele unor localități:  Aiud, Simeria, Petroșani… 
Abia spre dimineață la Târgu-Jiu, plutonierul însoțitor, 
„afumat” bine cu palinca băută direct din sticlele 
noastre, ne-a spus că mergem la Craiova.

Ajunși în gară, începe disciplina militară. 
Suntem încolonați, câte patru pe un rând, se face 
apelul și pornim încolonați spre centrul orașului, 
cu bagajele după noi. Nu mai văzusem Craiova de 
aceea priveam cu mare interes în jur. M-a impresionat 
clădirea impunătoare a Universității de Agronomie 
și, în apropiere, peste bulevard, statuia lui Alexandru 
Ioan Cuza.

Oprim, pentru odihnă, într-un părculeț. Stăm 
jos, fiecare pe geamantanul său de lemn, într-un 
larg semicerc. Plutonierul devenise alt om; sobru, 

autoritar, parcă nu băuse nimic. „Ce a fost a fost. De 
acum nu mă cunoașteți, nu vă cunosc. Ce s-a petrecut 
în tren rămâne între noi. De se aude ceva, pe mine mă 
dă afară, sper că nu-mi vreți răul.” Noi murmurăm cu 
toții: „Nu, nici o grijă. Nu suntem femei, să vorbim 
mai mult decât trebuie.” Tot acum ne spune că până la 
aerodrom vom merge pe jos, aproape șase kilometri. 
Nu erau mijloace de transport în comun până acolo.

În această scurtă dar necesară pauză de odihnă 
ne-a mai spus ceva ce nu am uitat până azi, fiindcă 
m-a impresionat și mi-a dat de gândit… „Vă mai spun 
ceva, dar iar rămâne între noi. Eu sunt craiovean. În 
timpul războiului au fost aduse de la Odesa, captură 
de război, o mulțime de autobuze. Era o dovadă că 
armata română este biruitoare, iar noi copiii eram tare 
mândri de asta și ne lăsau să circulam gratuit. Ca să 
se vadă că le-am cucerit de la inamic, au rămas cu 
înscrisuri rusești pe ele, și cu vechea vopsea, numai că 
după ce au venit rușii, le-au cunoscut și ne-au obligat 
să le ducem chiar noi, românii, cu trenul înapoi, de 
unde le-am luat.”  

Pe aerodrom
 

 Sosim la cazarmă. Pe aerodrom, toate privirile 
recruţilor au fost atrase de avioanele de vânătoare 
cu reacţie, argintii, perfect aliniate. Erau multe, 
două regimente și fiecare cu câte trei escadrile plus 
avioanele pentru comandament. Până atunci văzusem 
avioane doar pe cer, nu mai fusesem niciodată lângă 
un avion pe care să pot pune mâna şi să văd anumite 
detalii. Trăiam un sentiment de plăcere, de provocare. 
Voiam să aflu cât mai multe date tehnice mai ales 
că în anii de şcoală citisem cu regularitate revista 
„Ştiinţă şi tehnică” abonată de fratele meu mai mare. 
Aici erau avioane de vânătoare cu reacţie, o tehnică 
de vârf, MIG-uri 15. Purtau acest nume după inițialele 
onomastice ale celor trei proiectanți-constructori: 
Mikoian, Iakovlev, pe cel de al treilea, cu G…, nu 
mai știu cum se numea. Zburau cu o viteză apropiată 
de cea a sunetului.

În anii următori, cât eram încă militar, au apărut 
la Caracal şi la Craiova  avioanele supersonice MIG-
uri 17 apoi, și mai performante, MIG-uri 19 cu radar 
la bord. Ofițerii ne spuneau că pentru fiecare avion 
plătim rușilor peste o sută de vagoane de grâu. Piloţii, 
dar şi noi gradele inferioare, trăiam un sentiment 
de mândrie ştiind că sunt cele mai performante 
avioane din lume. Pe vremea aceea ruşii deţineau 
supremaţia în aviaţie şi în  rachete, ceva mai târziu au 
şi lansat primul satelit artificial al Pământului uimind 
omenirea. Făceam parte din Tratatul de la Varșovia 
și, ni se spunea că „anglo-americanii se tem să mai 
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înceapă un nou război, care ar duce la extinderea 
sistemului comunist, chiar și la ei acasă.” Mai știau 
că au și rușii bombe atomice și nu e bice să te joci cu 
focul.

Până să lucrăm efectiv la avioane mai aveam de 
trecut un hop, perioada de instrucţie. Pentru a ne feri 
de gloanțele unor imaginare mitraliere ale inamicului, 
acum învăţam, din alergare, să mă trântesc pe burtă, 
să mă târăsc cu seninătate, fără nervi sau greață prin 
noroaie cleioase. Făceam uneori instrucţie pe ploaie 
şi pe arături. „Salt înainte! Adăpostit! Salt înainte! 
Adăpostit! Aviaţie inamică, la joasă înălţime!” La 
această comandă ne întorceam pe spate și descărcam 
arma (fără cartușe) spre cer. Ne frecau de nu mai 
ştiam de noi.

Indignaţi de batjocura la care eram supuşi, 
întrebam pe plutonierul comandant de pluton la ce ne 
foloseşte toată această mizerie, să te arunci în noroi? 
Acesta mereu ne replica: „Ostaşul nu trebuie să pună 
întrebări şi să gândească, el trebuie să execute. Este 
necesar să fiţi căliţi. Cu cât mai multă sudoare la 
instrucţie, cu atât mai puţin sânge pe câmpul de luptă”. 
Mereu ne spunea cum se instruieşte ostaşul sovietic. 
Se mai făceau şi glume. Ostaşul sovietic cerea să i se 
toarne apă în cizme, pe ger, ca să se poată căli cât mai 
bine. Trebuia să fie un model pentru noi.

Perioada de instrucţie era de trei luni dar eu 
am făcut doar o lună şi jumătate. Pe la Crăciun am 
fost chemat de inginerul şef de regiment la o discuţie, 
un fel de interviu pentru angajare cum se obişnuieşte 
acum. Am făcut o impresie bună şi am fost reţinut la 
biroul lui pe un post de furier.

Aici altă viaţă, fără instrucţie, fără planton 
noaptea în dormitor, fără santinelă la avioane în vânt 
sau ploi, ziua sau noaptea. Am primit haine noi, cizme 
îmblănite, o pufoaică groasă, călduroasă. Îmi prindeau 
bine că pe aerodrom toată iarna bătea un vânt aspru, 
tăios.

Atribuţiile de serviciu nu numai că nu erau grele 
dar erau chiar interesante. Avioanele şi motoarele (de 
avion) aveau fiecare câte un carnet tehnic în care erau 
trecute orele de funcţionare şi orele de zbor. Nu sunt 
identice, motoarele funcţionează multe minute şi la 
sol, iar un avion îşi schimbă periodic motorul. Tot 
acolo erau evidenţiate controalele periodice obligatorii 
după 25 ore, 50, 100 şi reviziile capitale. Carnetele 
se păstrau şi se completau la inginerii de escadrile 
şi se aduceau periodic la inginerul şef de regiment. 
Aici se urmăreau defecţiunile constatate, uzura unor 
piese, observaţiile piloţilor şi ale personalului tehnic. 
Dacă aceeaşi defecţiune apărea la mai multe avioane 
se lua imediat legătura cu fabrica constructoare pentru 
stabilirea şi înlăturarea cauzelor. Eu extrăgeam într-

un registru special al inginerului șef de regiment toate 
defecţiunile semnalate în carnetele de avion şi de 
motor de la cele trei escadrile, a câte 12 avioane şi 
de la grupul de comandă, încă 4 avioane. O comisie 
specială din care făceau parte inginerul şef de divizie, 
cel de regiment, inginerii de escadrile şi  tehnicienii 
specializaţi în aparatură specială de bord; oxigen, 
foto, armurierii,  analizau şi comentau fiecare situaţie 
în parte pentru prevenirea catastrofelor.

În decurs de trei ani cât am lucrat acolo au avut 
loc două catastrofe, una din vina evidentă a  pilotului 
iar alta, probabil, din eroare de pilotaj, tot o cauză 
umană. 

Un tânăr ofiţer zburând prin zona Piteştiului 
s-a abătut pe la casa iubitei lui şi a făcut un razmut 
deasupra satului. La cea de a doua acrobaţie a coborât 
prea mult, a atins vârfurile unor copaci şi s-a prăbuşit 
în pădure pe o distanţă de vreo 500 de metri. Din 
pilot nu s-au mai recuperat decât o ureche şi câteva 
bucăţele de os cu sânge.

Când murea câte un pilot trăiam cu toţii o vie 
emoţie dar cei mai afectaţi erau colegii lui, ceilalţi 
piloţi.

Un alt caz a fost cel al unui locotenent major 
pilot, Szabo, care era din Cluj, unde îi locuiau părinţii 
şi unde i-a fost adus sicriul. El  a intrat în vrie, nu a 
mai putut redresa avionul care s-a înşurubat în pământ 
cu o viteză de peste 1.000 km pe oră. Acest lucru s-a 
dedus din impactul cu solul, a coborât pe verticală 
iar resturile din cabină se găseau în partea de jos a 
fuselajului, la mare adâncime.

După astfel de cazuri, în mod obligatoriu 
se făcea percheziţie la domiciliu de către ofiţeri 
de la contrainformaţii pentru a recupera eventuale 
documente secrete sau cărţi tehnice secrete despre 
avion.

La percheziţionarea locuinţei locotenentului 
major,  consternare totală. S-a găsit un pistol, pierdut, 
al unui coleg, tot pilot, care era acum la închisoare,  
fusese condamnat la doi ani şi jumătate, degradat şi 
scos din armată fiindcă nu a avut grijă şi i-a dispărut 
pistolul cu cinci cartuşe. Colegul şi „prietenul” 
său îi furase arma. Câtă ticăloşie! La aflarea veştii, 
brusc s-au schimbat sentimentele tuturor, din regret 
şi compasiune în dezgust şi dispreţ. Sărmana soție, 
prin ce situație penibilă a trecut la înmormântare… 
Ofiţerul de la închisoare a fost eliberat şi repus în 
toate drepturile. 

Aici la biroul inginerului-şef nu prea eram 
ocupat  şi am citit multe cărţi. Uneori când îmi dădea 
foarte mult de lucru, în timp scurt, mai comentam că 
nu se poate, că câr, că mâr. Îmi amintesc de un sfat 
dat de el: „Sergentule, dacă vrei să-ţi meargă bine 
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în viaţă, când primeşti un ordin, spui, Am înţeles! şi 
din momentul acela te gândeşti cum să faci ca să poţi 
îndeplini misiunea.”

Aveam un control de la Comandamentul 
Aviaţiei de la Bucureşti. Mai multe documente tehnice 
de la escadrile nu erau completate la zi şi urmau să 
fie verificate. Atunci am primit ordinul: „Pe mâine 
dimineaţă să fie gata!” La comentariul meu mi-a dat 
sfatul amintit. Mi-a prins bine. Mi-am mai adus doi 
colegi pricepuţi, ca să mă ajute, iar a doua zi dimineaţa 
am raportat că totul e în regulă. Mi-a zâmbit mulţumit 
şi m-a poftit afară din birou, veniseră ofiţerii superiori 
în control. Se spunea că armata este o şcoală a vieţii 
şi chiar aşa era.

Ţinea mult la mine. M-a îndemnat în repetate 
rânduri să urmez Academia Militară Tehnică. Mi-a 
dat chiar un test la matematică şi altul la fizică şi era 
convins că voi reuşi la examenul de admitere, dar eu, 
tânăr şi nu tocmai copt la minte, am refuzat. Cred şi 
acum că am ratat o mare şansă.

În toamna anului 1956 când Egiptul a 
naţionalizat Canalul Suez am fost la un pas de război. 
S-au intensificat antrenamentele piloţilor şi ni se 
spunea că avem datoria de a ajuta popoarele din 
colonii pentru a-şi câştiga drepturile, independența şi 
suveranitatea naţională. Se făcea o intensă pregătire 
psihologică a ostaşilor şi a personalului navigant 
şi eram convinşi că, dacă ar fi fost cazul, s-ar fi 
înscris mulţi voluntari pentru a participa, în sprijinul 
Egiptului „pentru o cauză dreaptă” la acest război. 
Ruşii, o forţă de temut, au trimis trupe şi avioane în 
Egipt şi numai aşa nu s-a declanşat agresiunea anglo-
franco-izraeliană ce era iminentă.

 Şeful meu a fost avansat în grad şi în funcţie 
şi a plecat la Bacău, director la Uzinele de Reparat 
Avioane, la URA Bacău, cum spuneam noi în mod 
obişnuit acestei unitaţi economice de tehnică militară. 

După trei ani de armată am fost lăsat şi eu la 
vatră dar nu înainte de a găsi pe cineva care să-mi 
ia locul acela destul de călduţ, de furier, din biroul 
inginerului şef. Printre noii recruţi aflasem că era şi 
un dascăl moţ, absolvent de Abrud. Cum era să  fac 
altă alegere?  

Am uitat cu totul acest episod de viaţă atât de 
îndepărtat, l-am redescoperit în amintirile colegului 
meu, necunoscut până atunci Ioan Coteţ când 
pregăteam împreună cu Remus Hădărean volumele 
de evocări Normalişti la Abrud, Dascăli pe Ape. 

Dacă tot am intrat cu relatările în domeniul 
armatei, pentru o imagine mai completă, şi poate 
mai specifică domeniului, îmi permit să vă relatez o 
întâmplare  cazonă care, pe noi, grozav ne amuza.. 
Pasajul următor poate fi sărit, se adresează doar 

persoanelor mai puţin pudice.
                                     
O întâmplare cazonă
     
 Într-o bună zi soseşte în cazarmă vestea că va 

veni  cineva de la Comandament pentru o inspecţie.  
Comandantul unităţii aflase, de la un omolog al  său de 
la o altă unitate de aviaţie, că se verifică, printre altele, 
pregătirea fizică a ostaşilor, în primul rând săritura în 
lungime. Om energic, comandantul îl cheamă la ordin 
pe un plutonier, comandant de pluton, şi-i spune că 
vrea să verifice, înainte de control, pregătirea fizică 
a soldaţilor, că va asista personal la trecerea probelor. 
Zis şi făcut, ordinul nu se discută, ci se execută. La 
ora stabilită plutonul perfect aliniat lângă groapa de 
sărituri  primeşte vizita comandantului. Plutonierul  îi 
dă raportul: „Plutonul nr. … cu întregul efectiv este 
gata pentru trecerea probei de săritura în lungime! 
Raportează…”

Toţi cei 32 de militari echipaţi în ţinută de sport 
se  aliniază pe un singur rând pe linia de avânt şi încep 
săriturile. Rezultatul, total sub aşteptări şi mult sub 
normele menţionate într-un regulament. Media ducea 
spre calificativul „nesatisfăcător”. Comandantul, roşu 
de furie, îi spune plutonierului, destul de tare, ca să 
poată auzi  şi ostaşii: „Dacă mâine nu trec normele, te 
ia dracu, iar la toţi ăştia, prin rotaţie, le dai câte două 
zile de arest sever”. 

Timpul trece şi a doua zi, în prezenţa 
comandantului şi a unui general de la Bucureşti, 
plutonul se găsea iar în faţa gropii cu nisip. Începe 
verificarea adică trecerea probelor. Militarii erau 
aşezaţi în ordine descrescândă, chiar în faţă era un 
lungan, Bârsan, de prin pârţile Braşovului. Acesta 
se retrage mult în spate, îşi ia avânt, porneşte de nu 
i se mai vedeau picioarele de iuţimea paşilor, bate 
pragul, zboară şi aterizează… dincolo de groapa cu 
nisit. Generalul rămâne surprins şi bate uşor de câteva 
ori din palme, spre satisfacţia comandantului nostru. 
Primul săritor se pare că a fost un bun model pentru 
cel de al doilea care l-a imitat întocmai. Dar culmea 
a fost că toţi au zburat peste toată lungimea gropii 
cu nisip, e adevărat că plutonierul mutase pragul 
de bătaie mai aproape de marginea gropii. Chiar la 
sfârşit, doi militari nu au vrut nici în rultul capului 
să sară, spunând că le interzice medicul, fiindcă… au 
hernie. Motivaţia a fost acceptată.

De faţă cu ostaşii, generalul i-a strâns mâna 
comandantului apoi a adresat şi militarilor un „Bravo, 
ostaşi!” la care vine răspunsul  în cor: „Servim Patria!” 
dar numai noi ştiam  ce am „servit” toată noaptea.

Intrigat de performanţele neaşteptate ale 
subordonaţilor săi, comandantul, după plecarea celor 
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din control, l-a chemat pe plutonier să-i explice cum 
a reuşit să obţină astfel de rezultate, aproape minune 
după numai o noapte de antrenament. (Generalul 
chiar îi mărturisise că aşa ceva nu a mai întâlnit în 
toată viaţa lui). „Cum ai reuşit, mă, să-i anrtenezi atât 
de bine de la o zi la alta?” îl întreabă comandantul. 
„Simplu, tovarăşe comandant, am scos lenea din 
răcani, le-am sporit motivaţia.” „Cum, mă, cum?” 
„Pot să vă raportez sincer? Nu vă supăraţi?” „Vreau 
să aflun şi eu secretul, spune-mi tot,  că sunt foarte 
mulţumit de tine.”

Zâmbind uşor pe sub mustaţă, plutonierul îi 
dezvăluie secretul: „Toată noaptea am lucrat aici. 
I-am pus pe ostaşi să  scoată nisipul din groapă apoi 
cu roabele au adus tot c…ul din budă și au umplut 
groapa   apoi am presărat iarăşi nisipul înapoi, peste 
rahat, puțin, cât să nu se vadă rahatul și să nu pută. Și 
gata. Ei ştiau tot, le-am sporit motivaţia”. Acum îşi 
explică şi comandantul de ce ultimii doi ostaşi s-au 
opus cu atâta încăpăţânare să sară; erau mai slăbuţi, 
nu puteau sări până dincolo, ar fi căzut în c…

Am depus jurământ să nu divulg secretele 
militare, şi uite că nu mă pot abţine. Dar, dacă tot au 
trecut atâţia ani, pese 50, cred că a fost declasificat şi 
dosarul cu acest episod.

Stagiul militar era pe atunci de trei ani. În 
primele luni, până la depunerea jurământului militar, 
nu aveam voie să părăsim cazarma, nu primeam 
permisie de a ieşi în oraş. În această perioadă de acolo 
din mijlocul aeroportului nu am văzut nici un chip de 
femeie, doar câte o voce feminină prin cântecele de 
la radio. Prin dormitoare şi prin incinta hangarelor 
erau montate difuzoare care transmiteau prin staţia 
de amplificare ştiri şi muzică populară. Şi acum, când 
aud cântecul Mariei Lătăreţu „Trenule maşină mică / 
Unde-l duci pe Ionică?” îmi amintesc de armată. 

Eram mulţi ostaşi. Acest lucru era mai evident 
când ne deplasam încolonaţi şi mergeam cântând. 
Emanam o mare forţă. Într-o singură unitate militară 
eram sute şi sute de ostaşi, tot băieţi tineri între 20 şi 
23 de ani. Ce s-ar fi ales de noi, de toţi, dacă oameni 
politici iresponsabili, din ascunse interese ori însetaţi 
de glorie, ar fi decis să pornească un nou măcel, că 
motive sau pretexte se găsesc oricând şi oriunde. 
Câtă risipă de oameni tineri prin războaie… Războaie 
mondiale !

Am citit multă literatură de război. Încă din 
anii de şcoală aflasem de victimele din Primul Război 
Mondial: Germania a pierdut 2.700.000 de militari 
şi 760.000 civili, Austro-Ungaria 1.500.000 militari 
şi 300.000 civili morţi şi tot cam aşa Rusia, Franţa, 
Imperiul Britanic şi alte vreo 25 de ţări. Sacrificiile 
României au fost de 880.000 militari şi de 275.000 

civili morţi la care se mai adaugă un nesfârşit număr 
de răniţi şi mutilaţi de război. De regulă numărul 
răniţilor este de 3-4 ori mai mare decât cel al morţilor.

Sunt impresionante aceste cifre dar nu pot 
uita o informaţie tulburătoare preluată din lucrarea 
istoricului Constantin Kiriţescu, Istoria Războiului 
pentru întregirea României, 1916-1919. La sfârşitul 
războiului, între momentul semnarea armistiţiului la 
ora 5 dimineaţa într-un vagon de tren la Campiegne 
în Franţa şi ora 11 când trebuia încetat focul, ofiţerii 
germani şi austrieci au mai declanşat un ultim atac 
şi au mai murit 3.000 de militari şi alţi 6.000 au 
fost răniţi din ambele tabere. Iată până la ce limite 
merge ura, iar pentru militarii de carieră războiul 
este obiectul muncii, omul, viaţa lui, aproape că nu 
contează, iar ura generează ură.

Un alt exemplu, din cel de al Doilea Război 
Mondial, pentru a demonstra încă o dată cât de puţin 
contează viaţa ostaşilor:

Profesorul de istorie de la Abrud, Ilie Preda 
Moşicu, participant activ la război în calitate de ofiţer, 
relatează (în vol. Normalist la Abrud, de Remus 
Hădărean, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 
2007, pag. 126) că în toamna anului 1944 când 
armatele române înaintau spre apus, din cauza multor 
ploi, Tisa se revărsase mult peste maluri, devenind 
de netrecut.  În ciuda condiţiilor total inoportune, în 
8 noiembrie, de Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, 
ziua onomastică a regelui Mihai, „capul suprem al 
armatei române,” colonelul Talpeş voia să-l omagieze 
pe suveran prin traversarea Tisei şi stabilirea, dincolo, 
a unui cap de pod. A recurs la voluntari din mai multe 
unităţi. S-au găsit peste 500 de ostaşi entuziaşti, 
iubitori de patrie din care „nu ştiu dacă s-au mai întors 
50” mărturiseşte autorul. Iată cu ce sacrificii obţin 
ofiţerii…decoraţiile.

Prezint aceste aspecte dramatice de manifestări 
(in)umane ca o temă de gândire pentru cât de 
primejdioase sunt războaiele.

Aflu tot mai des că oameni politici români 
de cea mai înaltă responsabilitate îşi exprimă opinia 
„în numele României” ca  NATO să se extindă până 
în Caucaz şi în Ucraina pentru a fi cât mai aproape 
de… Moscova. Au mai încercat și alții, Napoleon și 
Hitler… Dacă tot nu suntem noi factori de decizie iar 
părerea noastră nu prea contează, de ce oare vrem să 
ne facem duşmani? Prea le arătăm vecinilor noștri din 
răsărit tunurile îndreptate spre ei…

E o politică periculos de agresivă. Cui foloseşte? 
că poporului român, categoric, nu.

Am uitat oare cu totul de  „politica pe baze de 
neagresiune, de prietenie şi bună colaborare cu toate 
popoarele lumii.” din Carta ONU,  principii mereu 
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amintite de Ceaușescu?
Exprim şi eu câteva gânduri, ca orice om. Un 

punct de vedere, o opinie… Concluzia unei experienţe 
de o viaţă. Celor care judecă altfel lucrurile le cer 
iertare, dar la război să meargă ei sau copiii și nepoții 
lor; carne de tun… fără nicun rost. 

Să revenim la amintiri mai amuzante. Încă o 
întâmplare cu specific, 100 %,  cazon!

„Florile” de soc

Solda unui ostaș era de 7,50 lei pe lună dar 
mai primeam și 7 țigări Militar pe zi, care adunate 
totalizau câteva pachete pe lună, se distribuiau din 
zece în zece zile. Eu, fiind nefumător, le dădeam în 
schimbul porției de marmeladă de dimineața sau mai 
vindean câte un pachet, să am bani de ieșit în oraș; 1 
leu pachetul. Din când în când, mai ales vara, dacă 
nu aveam abateri disciplinare, primeam  Bilet de 
voie de a ieși în oraș, duminica între orele 9-18. Cei 
care plecam îl rugam pe câte un coleg să ne păstreze 
porția de la prânz și hrana rece de cină, ca nimic să 
nu se piardă, că tot timpul eram flămânzi. În oraș ne 
plimbam prin centru, intram la câte un film, o prăjitură 
într-o cofetărie selectă, dar cea mai mare atracție o 
prezenta frumosul parc al Craiovei.

Având un statut oarecum privilegiat, șeful meu 
mă învoia de câte ori solicitam acest lucru. O singură 
condiție mi-a pus: „Să nu mă pui cumva în situația 
jenantă să vin să te aduc din arestul garnizoanei, că 
până termini armata nu mai vezi orașul.”

Mai ales duminica, pe străzi circula câte o 
patrulă de control formată dintr-un ofițer și trei ostași 
echipați cu armamentul din dotare și dacă întâlneau 
militari în termen le cereau legitimația și biletul de 
voie. Dacă te prindeau că nu ești învoit, erai beat, 
ori comiteai alte abateri, te arestau și te duceau în 
arestul garnizoanei de unde nu mai plecai decât dacă 
venea, personal, comandantul tău de unitate să te ia 
în primire. Mare rușine, apoi altă porție de pedeapsă.

O ieșire în oraș mi-a rămas, peste ani, mereu 
proaspătă în memorie. Și acum mă crucesc și îmi vine 
să râd de ce am fost în stare să fac dar, precum spunea 
Terențius încă din antichitate, „Sunt om și nimic din 
ce este omenesc nu mi-e străin”, așa că cer cititorului 
să manifeste îngăduință în judecarea faptelor.

Într-o duminică de vară împreună cu alți trei 
colegi și prieteni, tot „domni cu liceu”cum ne spuneau 
cu invidie dar mai ales cu ironie uni camarazi, cu 
biletul de voie în buzunarul de sus de la rubașcă, cu 
epoleții de aviator pe umeri, cu insigna-stemă în față 
la bonetă, cu un guleraș alb de ebonită la gât, cu petlițe 
albastre în față la colțurile gulerului, cu centura lată 

lustruită la brâu și cu cizmele  oglindă trecem proba 
controlului de la poarta cazărmii și pășim în cadență 
spre lumea civilă.

Prima parte a șoselei cobora spre oraș, semn 
că aerodromul se găsea pe un platou mai ridicat, la o 
distanță apreciabilă de periferia Craiovei. 

Zi senină de vară, plăcută, nu foarte fierbinte. 
Parcurgem drumul privind cu plăcere lanurile de 
grâu împodobite de roșul aprins al macilor înalți ce, 
cu petalele larg deschise, râdeau și sorbeau cu nesaț 
razele de soare. Mai aproape de șoasea, printre salcâmi 
și castani, o pajiște verde încărcată de felurite flori; se 
întreceau în frumusețe și eleganță margaretele albe cu 
cicoarea albastră. Trăiau bucuria verii și păsărilor de 
sus, ascunse printre ramurile umbroase ale copacilor, 
că prea se întreceau în ciripit și cântece.

Ca din senin, lângă un soc înflorit răsar din 
verdeață trei țigănci tinere. Veniseră să culeagă 
flori de soc, duceau de vânzare, „să facem și noi un 
ban” ne mărturisesc ele. Brusc, ni s-a părut la toți că 
mirosul acela tare de soc nu vine de la flori ci de la 
fete, că țigăncile acelea frumoase răspândesc acea 
mireasmă atrăgătoare, irezistibilă…  Aproape că își 
umpluseră coșurile cu ciorchini grei de flori albe. Ca 
să atragă cumpărători, toate trei se împodobiseră cu 
coronițe împletite din margarete, cicoare albastră și 
din niște flori galbene cu luciu metalic, auriu. Erau 
curat îmbrăcate, purtau mărgele colorate ce jucau pe 
pilea fragedă în deschizătura bluzei. Ce mai, de le-
ar fi întâlnit pictorul Nicolae Grigorescu ar fi rămas 
nemuritoare pe o celebră pânză.

Ne oprim din drum și ne oferim să le ajutăm 
la cules, să plecăm crengile groase, înalte. Ele 
râd, chicotesc, se pare că nu le displace compania 
noastră, dar ne spun că n-au lipsă de ajutor în schimb 
văzând că avem la noi un aparat de fotografiat, îi cer 
camaradului nostru să le facă o fotografie și, pentru 
asta, se mai împodobesc cu câte o floare și la ureche. 
Dorința lor se îndeplinește apoi din vorbă în vorbă, că 
dacă le dăm bani, se fotografiază cu noi și nu oricum, 
ci uite așa: și una își descheie încet bluza, o dă ușor 
lateral și scoate la iveală un sân rotund-rotund, pietros 
și peste măsură de obraznic, că nu atârna rușinos, ci 
privea înainte drept spre noi prin miraculosul ochi de 
zmeură coaptă.  Ne-au dat gata, în fiecare dintre noi s-a 
dezlănțuit o dulce furtună iar forțelor naturii nimeni 
nu li se poate împotrivi. Ne-au dezarmat, deși ne-au 
stabilit un preț foarte piperat: cu un sân la vedere, „o 
țâță” ziceau ele, 5 lei, dacă pui și mâna, mai scump, 
6 lei. Banii înainte, apoi fotografia. Argumentul „la 
vedere” era zdrobitor.  Renunțăm pe loc la toate 
perceptele noastre morale și ne socotim banii: 7, 50 
lei solda pe o lună, mai ceva economii, mai ceva de 
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pe acasă. Ce, nu se putea trăi fără o prăjitură, fără 
un film, fără un țap de bere? Ocazie de asta nu mai 
pupăm veci și, toți patru scoatem banii, facem poza, 
scoatem alți bani, altă poziție. Pe când se împuținează 
rezervale financiare, Promoție! Scade prețul, la doi lei, 
la un leu, la 50 de bai, iar oferta vizuală (și palpabilă) 
spre convingere, tot mai generoasă, până ne-au golit 
țigăncile de absolut toți banii.

Ne-am despărțit totuși civilizat. Colegul 
fotograf, un maghiar din Beclean, corect și de cuvânt, 
ce lucra la laboratorul foto al unității, a luat o adresă să 
le trimită într-un plic, pentru fiecare câte o fotografie 
cu ele trei împodobite cu coronița de margarete. „Să 
nu trimiteți și din astea porcoase, că ne omoară tata, 
dacă ne încurcăm cu soldați” precizează una din ele. 
Două erau surori, iar alta prietena lor. Una era Ilinca, 
celelalte nu ne-au spus cum le cheamă.

Fără bani de un corn sau  de un covrig măcar, 
nu ne-am mai continuat drumul în oraș, că am fi 
răbdat foame toată ziua, iar Craiova nu pleca nicăieri, 
o mai puteam vedea altădată. Pe drumul de întoarcere 
ne venea să râdem de prostia noastră. Ce fază! Ca la 
teatru.

Reveniți în dormitoare, că duminica aveam 
program „de voie”; ascultam muzică, citeam, jucam 
șah, scriam scrisori - le povestim colegilor toată 
tărășenia cu țigăncile și cu florile de soc. Se face 
mare haz iar colegii mai puțin școliți care ne invidiau, 
fiindcă lucram pe la birouri pe lângă ofițerii superiori, 
au prilejul să-și descarce năduful. Un moldovean, 
Ierhan, ne-o spune verde-n față: „Șe mă, la șe vă 
folosește atâta școală, că v-au prostit niște țigănci 
cu patru clase ori poate chiar analfabete. Mă c.. pe 
diplomele voastre.” Înghițim hapul, ce știau ei? Când 
or vedea fotografiile, atunci să comenteze! Oricum, 
aici în armată s-a adeverit proverbul „Ai carte, ai 
parte”că din cei patru, Inocan era furier la Statul 
major, Oprișa lucra la BDS (Biroul de Documente 
Secrete), Balint la laboratorul foto, iar eu furier, pe 
post de maistru șef mecanic cu aparatură specială 
de bord la Inginerul șef de regiment, tot funcții de 
prestigiu.

Se vorbea că pentru a ne stăvili poftele erotice, 
cei de la bucătărie ne pun brom în ceaiul de dimineața, 
ca și la cantinele studențești  unde se procedează tot 
așa. Îmi vine să cred mai degrabă că nouă ne puneau în 
ceai ceva invers, stimulente, că zile la rând am simțit 
mireasma tare a florilor de soc, iar pe retină reveveau 
cu insistență, ca o vrajă, acele tulburătoare imagini ale 
țigăncilor brunete cu albul coronițelor pe frunte.

Mi-e destul de greu, ce să selectez și la ce să 
renunț din lungul șir de întâmplări la care am participat 
sau am fost martor pe parcursul celor mai bine de trei 

ani de satisfacere a stagiului militar. Îngăduiește-mi, 
cititorule, încă un episod, tot „cazon”, ceva picant, nu 
că nu aș mai avea încă multe de relatat dar și răbdarea 
cititorului are o limită.

Vizita generalului

De 30 Decembrie, Ziua Proclamării Republicii, 
era mare sărbătoare. Guvernul acorda amnistii și 
grațieri (fără proteste!) iar în armată se acordau 
decorații și avansări în grad. Unitatea noastră de 
aviație, „prin comandanții ei, prin ofițerii -personalul 
navigant- prin tehnicieni și prin toți ostașii de aici 
este o unitate de elită în armata română” după cum 
a declarat în discursul său un general sosit de la 
București pentru a ne acorda drapelul de unitate 
fruntașă pe țară în cadrul unei festivități solemne.

La capătul pistei de decolare era o largă 
platformă de beton unde întorceau avioanele. Aici 
aveau loc și festivitățile; parada militară apoi largul 
careu cu cele trei laturi pentru militarii din fiecare 
escadrilă. În acel an, după un ger aspru, s-a schimbat 
brusc clima și a căzut o ploiță caldă. Absolut toate 
firele aeriene de electricitate sau de telefonie s-au 
încărcat de gheață, devenind groase de tot, apoi, sub 
propria greutate, cele mai multe s-au rupt și au căzut 
la pământ. Asta ca asta, dar pe jos s-a întins o pojghiță 
de gheață, un polei ca sticla, nu alta. Pe aici urma să 
batem pasul de front pentru a da onorul generalului. 
Ar fi fost circ în toată regula să alunece militarii unii 
peste alții în timpul defilării. Se amână festivitatea cu 
două ore, de la 10 la 12, ca să se împrăștie sare si să se 
încălzească vremea, că era senin.

Generalul sosise în unitate de la hotelul 
garnizoanei cu o mașină de lux, Pobeda. Era în 
ținută festivă cu acel chipiu cu cosorog negru lucios 
cu o bogată bordură aurie. Tot aurii erau și epoleții 
lați, cu cele trei stele mari, apoi șnururile groase cu 
cănaci, ce atârnau de la epoleți la buzunarul de sus al 
vestonului, plin și el de nasturi strălucitori. Frapante 
erau decorațiile de pe ambele părți ale pieptului. 
Pantalonii cu vipușcă întregeau solemnitatea ținutei și 
a generalului. Avea o față plăcută, roșie, zâmbitoare, 
ochi albaștri de om blond, dar acest lucru nu se mai 
cunoștea și după păr fiindcă perciunii erau albi-albi ca 
și părul ce se zărea sub marginile elegantului chipiu.

Având timp liber, îi lasă pe comandanții noștri 
să-și vadă de reorganizarea programului, iar el, 
neînsoțit de nimeni, dorește să facă o plimbare pe la 
avioanele de pe pistă, pe la hangare,  peste tot.

Și așa, în plimbarea lui, la colțul unui hangar, 
fără să știe, se apropie de o santinelă ce stătea la soare 
în partea cealaltă, însorită, a peretelui. Soldatul aude 
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pași, se întoarce și…în fața lui un general. Cum să-l 
mai someze cu Stai! fiind la un pas de el? Se fâstâcește 
și prezintă arma pentru onor privind cu ochii dilatați de 
uimire mulțimea decorațiilor de pe pieptul generalului. 
Ce a urmat și cum s-au petrecut lucrurile ne-a povestit 
seara în dormitor santinela, colegul caporal Zegrean ce 
era de prin părțile Năsăudului. „Când m-a văzut că mă 
holbez la decorațiile lui, m-a bătut cu mâna pe umăr și 
mi-a zis: Ce știi tu ostaș? Te uimesc decorațiile mele? 
Ai vrea să fii în locul meu, să schimbăm rolurile? Eu 
aș vrea dar nu se poate! Dă-mi, mă, tu p… ta că îți 
dau eu toate galoanele mele. Să orbesc, să nu mai 
văd, dacă vă mint. Așa a zis, dar cred că băuse ceva că 
mirosea a rom sau coniac” ne spunea cu sinceritate și 
convingere  caporalul năsăudean.

Episodul mi-a rămas în memorie nu fiindcă am 
fost și eu avansat în acea zi, cu toată solemnitatea, 
la gradul de sergent major, cel mai mare grad posibil 
pentru un militar în termen  ci, repet, mi-a rămas în 
amintire prin ce ne-a relatat colegul din Năsăud.Și 
l-am crezut.

 Sic transit gloria mundi!
                                     
Armata o școală a vieții
 

Privind în urmă cu detașare după mulți ani, deși la 
vremea respectivă nu mă simțeam câtuși de puțin 
confortabil în acea cazarmă cu santinelă la intrare dar 
mai ales la ieșire, acum sunt în măsură să afirm că 
stagiul militar nu este „o pierdere de vreme” cum se 
mai afirma uneori. Ca prioritate absolută, în armată 
predomină educația; te învață să găsești modul apoi să 
execuți orice ordin primit, să te știi subordona dar să 
fii și capabil de a conduce. Aici se creează temeinice 
deprinderi de ordine și disciplină ce îți vor prinde bine 
toată viața. Te călești din punct de vedere fizic prin 
înviorare și sport în orice condiții meteo, fără să fii 
cocoloșit ca de mama acasă. Aici aproape nimeni nu 
se îmbolnăvea. Egoismul copiilor răsfățați dispare 
cu desăvârșire în schimb apare un sentiment nou, de 
solidaritate colectivă.

Instruirea profesională era un domeniu de care 
au beneficiat mulți militari. Veniți fără nici o meserie, 
o bună parte din soldații de la batalionul de întreținere 
erau trimiși la cursuri de calificare, de unde primeau 
acte în regulă și deveneau croitori, cizmari, șoferi, 
electricieni, bucătari, sanitari etc. Neștiutorii de carte, 
că mai erau și din aceștia, beneficiau de cursuri de 
alfabetizare după care primeau certificat de patru 
clase primare.

La regimentul de aviație, unde specializările 
erau mai pretențioase, calificările erau în domeniul 
planșetist pentru dirijarea zborurilor, meteorolog, 

mecanic aparatură fină, reparații și circuite electronice, 
aparatură de oxigen, strungari, frezori, turnători, toate 
meseriile.

Nici latura culturală nu era neglijată. Aveam 
la dispoziție o bibliotecă bogată, apoi în fiecare 
săptămână, cu regularitate, vizionam cel puțin un 
film, iar vara când se proiecta afară pe un perete, 
vizionam două filme; joia și sâmbăta seara. Pe lângă 
filmele artistice erau și unele cu conținut științific, 
foarte instructive, de care îmi aduc și acum aminte. 
Unul, producție R.D.G., imagina o călătoria cu barca 
prin vasele de sânge din corpul omenesc iar altul, tot 
nemțesc, trata istoricul descoperirii microbilor de 
pe mâinile medicilor chirurgi la o maternitate unde 
mureau copiii nou născuți în timp ce alți copii născuți 
pe paie sau chiar în stradă erau sănătoși.

Periodic, în enorma sală de mese, aveau loc 
spectacole unde erau aduși cântăreți de seamă din 
acea perioadă. Acolo i-am văzut și ascultat, în carne 
și oase, nu la radio sau pe ecran, pe Gică Petrescu, 
Ioana Radu, Maria Lătărețu, Alexandru Grozuță, Ion 
Cristureanu, Lucreția Ciobanu și pe mulți alții mai 
puțin cunoscuți. Ne plăceau mult, că în repertoriul 
lor întroduceau cu precădere cântece ostășești. Tot 
așa, periodic, eram duși la Teatrul Național unde 
în eleganta sală vizionam spectacole cu piese din 
dramaturgi români sau străini. Biletul de intrare era 
pentru noi de doar 50 de bani.

Pentru foarte mulți băieți veniți de prin sate 
aceste spectacole era ceva cu totul și cu totul nou, 
încântător.

Un ofițer cu grad de căpitan era încadrat 
numai pentru a se ocupa cu problemele culturale. Noi 
înșine aveam formații artistice: cor, instrumentiști, 
soliști, recitatori, grup vocal. Din când în când, 
duminica, dădeam spectacole prin localitățile rurale 
din vecinătatea Craiovei. Sătenii ne întâmpinau cu 
prietenie, ne mai și serveau cu un vin roșu sau cu 
rachiu de dudă, cu fructe, dar cel mai mult ne plăceau 
oltencele sprintene care, profitând de muzica noastră, 
după spectacol ne invitau în bătătură să  intrăm în 
horă și să jucăm alături de ele sârba și geamparalele. 
Ne prindeau cu mâna pe la spate și ne arătau pașii. 
Intram greu în ritm, că auzeam fetele comentând între 
ele: „Doamne, mototoli sunt ardelenii ăștia…”

Cam așa era prin armată… cu flori de soc, cu 
oltencuțe…

Şi acum, când aud cântecul Mariei Lătăreţu, 
„Trenule, maşină mică”, îmi aduc aminte de armată.

Tot din armată avem un prieten comun, pe 
Mihai Butnaru, moldovean tocmai de la Ţibucani. 
Stabilit în Bacău a devenit mare artist plastic, pictor şi 
sculptor. Ultima realizare, un mare bust al lui Ştefan 
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cel Mare instalat în curtea unui liceu. De peste 50 de 
ani prietenia noastră nu s-a ofilit, aşa cum nu s-au 
ofilit şi nu se vor ofili nici trandafirii din frumosul 
tablou pe care mi l-a trimis ca suvenire.

 Poate că m-am întins prea mult cu vorba, am 
spus vrute şi nevrute, vă cer iertare pentru relaterea 
unor fapte mai puţin decente dar… „cu armata nu te 
joci…” 
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Petru Birău, Nea Pătru Drăgan, 2015, ulei pe pânză 
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Tata a murit ca 
un câine. A 

trecut un sfert de veac de 
atunci, dar nu pot uita cum 
a murit tata. Aşa cum nu pot 
uita drumul până „acasă”, 
ca să îl conduc la mormânt. 
Am zis „acasă” pentru un 
motiv tare ciudat şi banal, 
în acelaşi timp. Într-un 
fel... Pentru că toată viaţa 
lui, tata nu se îngrijise de 
nicio casă. Casa lui fusese 
de regulă şanţul, unde 
cădea beat mort aproape 
în fiecare seară, după ce se 
dădea stingerea la MAT1. 
Vagoane de cărămizi şi 
kilometri întregi de gard 
din scândură, tone de oţel 
beton, de ciment, de var şi 
aşa mai departe ajunseseră 
sub formă de bancnote albastre pe tejgheaua lui 
Minică al lu’ Giugulea, vânzătorul de la MAT, ca 
să iau reperul cel mai la îndemână, şi mai apoi pe 
gâtlejul fără fund al tatei, reconvertite în vermut, 
în biter, în vin, coniac şi aşa mai departe. Doamne, 
ce-i mai plăcea vermutul! Vermutul, grătarul de 
ied şi ţigările Carpaţi fără filtru. Ca, în final, totul 
să se scurgă, fatalmente, undeva lângă gardul 
de ciment al „şcolii noi”. Cam acolo îl prindea 
oboseala şi se trântea în iarba plină de praf, nu 
înainte de a se uşura. Dacă nu cumva o făcuse 
direct în pantaloni şi nu mai era nicio nevoie să se 
descheie la şliţ. În orice caz, când ni s-a predat, la 
şcoală, chestia aceea cu circuitul apei în natură, eu 
aveam pe limbă cel mai original exemplu, noroc 
că nu a mai insistat învăţătoarea, altminteri... Şi 
1  Abrevierea de la Magazin de alcool și tutun. I se mai spunea şi Bufet.

totuşi, cu excepţia mamei, 
toate femeile celelalte 
care l-au cunoscut, într-
un fel sau altul, l-au iubit. 
Mai bine-zis, l-au plăcut. 
Constatasem nu o dată 
chestia aceasta, şi nu 
strict raportată la una şi 
aceeaşi femeie – prima 
dintre ele, nu pot s-o uit, 
era doctoriţa stomatologă 
de la mama de la spital! 
– şi efectiv nu-mi puteam 
explica „fenomenul”, 
fiindcaă tata numai a 
bărbat de succes, ca să 
utilizez un termen la modă 
azi, nu arăta, dimpotrivă... 
Adică mai mereu era 
îmbrăcat ca de lucru, 
într-o salopetă obligatoriu 

impregnată cu diluant de vopsea şi transpiraţie, 
pantofii nu erau nici ei prea demni de respect, 
basca, şapca ori pălăria – una din trei, că pe el 
niciodată nu l-am văzut descoperit decât în somn, 
şi uneori nici atunci, şi în vreo două poze din 
tinereţe, când era flăcău şi chelia straşnică de 
mai apoi nu dăduse încă vreun semn de apariţie 
– arătau a relicve antice şi era neras de cel puţin 
trei zile, başca faptul că puţea vag a alcool tare 
şi a tutun ieftin. Târziu, abia, poate prea târziu, 
multă vreme după ce eu însumi devenisem 
bărbat, aveam să înţeleg misterul acesta şi să-l 
privesc cu alţi ochi pe tata. De fapt, perspectiva 
încadrării personalităţii lui şi a felului său de a fi 
încercam şi reuşisem s-o schimb cât de cât mai 
demult, dar felul de a percepe al femeilor vreau 
să spun că l-am înţeles târziu de tot, când relaţia 

ERA DIMINEAŢĂ ŞI PLOUA. 
PLECAREA TATEI

Dan GÎJU
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mea cu ele a început să contabilizeze primele 
mari rateuri în serie. Abia atunci am înţeles clar 
pentru ce femeile îl plăceau atât de mult pe tata. 
Pur şi simplu pentru că era ceea ce se cheamă un 
bărbat adevărat. Adică un mascul în cel mai pur 
înţeles al cuvântului... Unul care nu are nevoie 
de niciun ambalaj special pentru prezentare. 
De after shawe-uri, apă de colonia, medicamente 
pentru creşterea potenţei şi altele asemenea, nici atât. 
Îl plăceau efectiv pentru că era cel mai înalt bărbat 
din lume. Pentru că avea o voce teribil de gravă şi 
niciodată nu se zgârcea cu complimentele. Şi nici cu 
glumele. Plus că avea tot timpul din lume pentru ele. 
Cât despre bani... Nu am cunoscut în viaţa mea un 
om la care banii să tragă cu atâta uşurinţă şi voioşie. 
Dar, în egală măsură, din buzunarul căruia să şi fugă 
la fel de uşor şi sprinţar fără a lăsa nicio urmă, măcar, 
adică la schimb, în plan material. Şi din cauza aceasta 
îl iubeau femeile, cel mai mult şi în primul rând Reta 
lui Toader Cotae, reparatorul de biciclete, că de regulă 
la ea dejuga tata de fiecare dată când era în bani. Iar 
mama şi tot neamul ei, mai ales, îl urau de moarte. Şi 
uite că acuma murise. Abia împlinise cincizeci şi unu 
de ani şi două luni!... 

Aşa că, din motivul acesta, dar şi din altele, 
acum îl înmormântau fraţii lui. Le lăsase lor partea de 
moştenire din casa părintească, pământul, totul, nu-l 
interesaseră toată viaţa, nu aveau de ce să-l intereseze 
nici mai încolo. Iar pe noi, nici atât! De fapt, în 
afară de mama şi de bunicii dinspre partea ei, care 
ne crescuseră de la ţâţă, nici noi nu interesaserăm pe 
nimeni. Cel puţin aşa fuseserăm educaţi. Prin urmare, 
mă duceam la înmormântarea tatei ca la un eveniment 
oarecum neutru. Oarecum... Aşa crezusem iniţial, 
pentru că nu aveam niciun bagaj cu mine, absolut 
nici unul, bani nici atât, nici de drum nu mi-ar fi 
ajuns dacă nu-mi trecea prin minte să-l rup în bucăţi. 
Adică să cobor în Piatra-Olt, să aştept personalul de 
la miezul nopţii spre Piteşti, care, bănuiam, nu prea 
era controlat, să merg până la Slatina fără bilet şi abia 
acolo să cobor, să-mi iau de restul banilor unul până 
la Piteşti, gara finală a acelei călătorii atât de stranii 
pentru mine, începută la zece noaptea din Râmnicu 
Vâlcea, pe când abia îmi începusem serviciul de 
planton schimbul unu pe companie. Azi încă îmi 
stăruie în minte perplexitatea ofiţerului de serviciu – 
un locotenent-major de construcţii pe care, peste ani, 
aveam să-l regăsesc locotenent-colonel şi pe post de 
trepăduş undeva, prin comandamentul de armă din 
Bucureşti – care, aflând că la receptorul interfonului 
este tocmai acela pe care dorea să-l cheme la ordin, 
preţ de secunde bune nu a ştiut ce să mai zică. Apoi, 

o dată prezentat, l-am găsit şuşotindu-se cu colonelul 
Ştangă, atunci în rolul ofiţerului care asigura 
continuitatea serviciului pe şcoală, în rest fiind şeful 
catedrei noastre de Pregătire ştiinţifică. Ştangă deja 
se uita la mine cu compătimire prost disimulată, ca 
la un biet orfan şi, instinctiv, am înţeles că a murit 
cineva în familie, dar cine?!... Bunica? Tata? Mama? 
Putea fi oricine în ordinea aceasta, dar dacă, Doamne 
fereşte, era vreuna dintre surorile mele? Dar poate 
că nu era nimic din toate acestea, ci cu totul altceva, 
să vedem... Încă mai trăgeam nădejde când privirea 
mi-a căzut instinctiv pe carnetul cu ordine de serviciu 
care, odihnea cuminte pe masă. Mi-am văzut numele 
pe ordinul de serviciu de deasupra, gata completat, 
şi în clipa aceea am fost sigur că, într-adevăr, cineva 
foarte apropiat mie suferise ceva grav, foarte grav din 
moment ce mi se permitea să merg acasă fără să solicit 
personal acest favor. Şi cum ştiam din primul an de 
liceu militar că nimeni nu îţi aprobă o permisie – mai 
ales dacă abia ai venit din vacanţă – aşa, de amorul 
artei, ci dimpotrivă, în cazuri extrem de clar precizate 
de RDM-eu2, moartea unei rude de gradul întâi 
fiind unul dintre cele mai inatacabile, în mintea 
mea au prins să scurtcircuiteze fel de fel de idei 
şi combinaţii mai mult sau mai puţin ipotetice, în 
orice caz dătătoare de mari şi greu controlabile 
emoţii. Am jurat atunci, în acele momente atât 
de cumplite pentru mine, tot scrutându-i pe cei 
doi cretini în încercarea de a le pătrunde logica 
atitudinii lor, că dacă Dumnezeu îmi va ajuta să 
ajung vreodată ofiţer şi vreunul dintre subordonaţii 
mei va fi pus de soartă în situaţia mea de atunci, 
că mă voi plasa la capătul diametral opus, mai 
concret că îi voi spune bărbăteşte, din prima, 
tot ceea ce trebuie să-i spun, urmând ca abia pe 
urmă, dacă va fi cazul, să-i fac ceea ce se cheamă 
pregătirea psihologică bietului orfan... Aspect pe 
care voi apuca să-l pun în practică, şi nu o dată, 
mai apoi, dar aceasta, desigur, e o altă poveste. 

De mic copil am fost ţinut strâns, ca să nu le 
dau bătăi de cap bunicilor, iar mai târziu autorităţilor, 
prin urmare, deşi cunoşteam încă de pe băncile liceului 
militar că este un mare act de vitejie să călătoreşti cu 
„naşul”, adică să-i dai şefului de tren nici cât zece la 
sută din valoarea biletului de transport ca să te lase în 
pace, când nu mă aflam în grup îmi era nu teamă cât 
jenă să procedez astfel, aşa că acea călătorie, fie şi 
din acest punct de vedere, anume că nu mi-au ajuns 
2 Pronunţat redemeu, abrevierea de la Regulamentul disciplinei 
militare.
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banii – fiindcă la ora când am ieşit pe poarta şcolii, 
agenţiile CEC erau închise demult, iar camarazilor 
de origine muncitorească, singurii care aveau o soldă 
mai de Doamne-ajută, nici prin gând nu le trecea să 
împrumute un fost lemist3 – şi a trebuit să fac acea 
buclă tactică în plină noapte care, deşi m-a costat 
ceva timp, ceea ce nu m-a afectat prea tare, că oricum 
nu aveam unde şi nici chef să dorm, m-am descurcat 
onorabil, până la urmă, din punctul de vedere al 
legalităţii călătoriei. Cred că de pe atunci eram un tip 
tare sucit, precum bunicul din partea mamei, Mitică al 
lui Fidel; numai unul ca mine prefera să călătorească 
douăzeci de kilometri, acolo, fără bilet, ca să poată 
călători restul de până la o sută de kilometri cu bilet în 
bună regulă. În fine, a trecut! O dată în viaţă mergem, 
dacă e să mergem, să ne conducem tatăl pe ultimul 
lui drum, şi e normal să nu poţi uita inclusiv detaliile 
care au precedat, cumva, evenimentul. Pentru mine 
însă acea călătorie avea să rămână memorabilă ca nici 
o alta de atunci încoace şi din cu totul alt motiv decât 
ceea ce am lăsat să se înţeleagă până aici. 

Era dimineaţă şi ploua când trenul s-a urnit 
greoi, în sfârşit, din staţie. Dar o văd de parcă toate 
s-ar fi întâmplat abia ieri... Se ducea la lucru. Era mai 
degrabă ţărancă decât muncitoare-navetistă. Nu era 
rujată, totuşi buzele îi păreau teribil de roşii şi fragede, 
de parcă abia atunci se descleştase dintr-un sărut pe 
viaţă şi pe moarte. În contrast, tenul îi era alb, cu bujori 
vagi în obraji, ca al actriţelor de cabaret tocmai ieşite 
din cabina de machiaj. Am remarcat puloverul gri, 
cu nasturi, şi fusta dreaptă care i se ridicase deasupra 
genunchiului. Aţipise imediat cum se aşezase pe bancă, 
aşa că am profitat să o trec liniştit în revistă de câteva 
ori, de sus în jos şi de jos în sus, din exterior până în 
adâncul sufletului ei, ca un sfredel invizibil, cu vârf 
de diamant. Blonduţă, păr lung, prins în coadă de cal, 
senzuală, ochi albaştri sau negri, nu mai reţin exact, 
dar pulpele acelea parcă le văd şi azi; perfect rotunde, 
bine puse în relief de ciorapii cenuşii, din nylon. Şi 
sânii... Prin bluza descheiată la primii doi nasturi, sub 
puloverul descheiat şi el tot la doi nasturi, ghiceam, 
îmi imaginam, vedeam aievea izvoarele vieţii şi ale 
laptelui de mâine. În vreme ce în nări simţeam iarba 
abia cosită şi udată de ploaie, de pe câmp. Probabil că 
fusesem zămislit în iarbă şi acum, aflându-mă eu în 
drum spre tata, musai mă întorsesem în timp, dar atât 
de mult mă întorsesem în timp încât ajunsesem, iată, 
să asist la propria-mi zămislire. Şi cum asistam eu aşa, 

3 De la iniţialele LM, abrevierea pentru „liceu militar” (sau 
lememist, de la LMM, în clar – Liceul militar de marină 
„Alexandru Ioan Cuza” de la Constanţa).

dintr-o dată, în locul tatei m-am văzut pe mine, iar în 
locul mamei pe femeia aceea tânără, care urcase din 
Slatina şi se aşezase în faţa mea, adormind imediat ce 
trenul o luase din loc. Ei bine, femeia aceea era acum 
goală-goluţă în braţele mele păroase, şi sânii ei plini, 
mirosind tot a iarbă cosită şi a rouă îmi gâdilau nările, 
mai apoi buzele, cu sfârcurile lor maronii deja umede. 
Şi mâinile mele căutau frenetic un punct de sprijin, 
sau chiar mai multe, pe fundul ei pufos, încercând să-l 
trag mai aproape, tot mai aproape, să-l pot muşca, să-l 
gust, să-l pătrund, să mă satur.

M-am trezit ca din vis exact când frânele 
trenului au scrâşnit aspru, în gară la Piteşti. Capul 
îmi odihnea greu în poala unei băbuţe nostime, pe 
care nu avusesem cum să o remarc până atunci, şi 
m-am simţit oarecum ruşinat când m-am ridicat în 
capul oaselor. Dar n-am avut timp să fac prea mult 
pe fâstâcitul întrucât ochii mi se deschiseseră exact 
pe fundul aţâţător al ţărăncuţei cu ciorapi cenuşii, de 
nylon, care se ridicase pe vârfuri să-şi coboare bagajul. 
Când s-a întors, privirile ni s-au ciocnit involuntar şi 
mi-a zâmbit. Era zâmbetul acela inimitabil, încărcat 
de o recunoştinţă aparte al unei femei pe care abia 
ce ai iubit-o. Şi de care astăzi am parte din ce în ce 
mai rar. Atunci însă a fost să fie pentru prima oară 
în viaţa mea. Împlinisem, în toamnă, douăzeci de 
ani. Femeia aceea, cu toate ale ei, nu a făcut decât 
să mă trezească la o realitate abia intuită până atunci. 
Trezirea aceea a fost, mai degrabă, un fel de aducere 
aminte. De obligaţie, mai precis. Aţipisem copil, fără 
griji, fără nimic, şi iată că mă trezisem bărbat în toată 
regula, cu fel şi fel de griji, de probleme, de datorii pe 
cap. Am mai privit încă o dată chipul senin al acelei 
femei, apoi i-am admirat încă o dată sânii, pulpele 
pline, abia ghicite prin transparenţa desuului, mâinile 
finuţe, totuşi, deşi muncite, ca în final, chiar înainte 
de a ieşi din compartiment, să-i studiez pentru ultima 
oară crupa ţeapănă, fermă, atât de feminină totuşi, 
graţioasă şi provocatoare. Şi atunci am ştiut. Am 
ştiut că tot ceea nu avusese tata pe lumea asta, ce nu 
mai apucase să rezolve el, mai bine-zis, de acum îmi 
revenea mie. Ca un drept perpetuu şi ca o obligaţie 
ancestrală, în acelaşi timp. Pentru că niciodată nu-mi 
dorisem, cu adevărat, o femeie, ca în dimineaţa aceea 
de început de mai, când trenul mă purta bezmetic, 
zdrăngănind sacadat, dar surd, peste şine, către acolo 
de unde destinul meu se împletea mai departe cu al 
tatei, dar numai la trecut.

Fragment din romanul Ultimul diribist, în lucru.

PROZĂ
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ACEEAŞI TOAMNĂ - LE MÊME AUTOMNE

Aceeaşi toamnă 

Aceeaşi toamnă ne apasă, copacii-ngălbenesc la fel 
Iar tu priveşti acelaşi soare, aceeaşi lună cu inel 

Aceeaşi ploaie cade ritmic, iar stropii ei de lazurit 
Au fost şi lacrimile noastre sorbite de un nor grăbit 

Acelaşi viscol ne-mpresoară, se-opreşte uneori din mers 
Văzând că suntem tot acasă şi scriem tot acelaşi vers.

Aceeaşi oră e la tine, la mine-acelaşi timp cu dinţi 
Făcând naveta cu mesaje între poeţi făr’ de arginţi.

Le même automne 

Le même automne nous accable, toutes les feuilles vont tomber,
Le même soleil te regarde, tu vois la lune auréolée. 

La même pluie garde son rythme, ses gouttes de lapis pilé 
Furent également nos larmes humées par un nuage trop pressé. 

La même neige blanche nous couvre et s’arrête parfois sur terre  
En voyant que nous sommes chez nous et écrivons le même vers. 

Ta montre la même heure, chez moi – le même mauvais temps  
En va-et-vient des nouvelles que changent les poètes sans argent. 

Plouă 

Ce bine că plouă, că pot să merg prin ploaie afară 
Iar lacrimile curgând pe obraz tot ploaie să pară 

Ce bine că pot să dau vina pe ploaie când mă împleticesc 
Să dau vina pe norul din zahăr candel dacă nu te găsesc 

Plouă tot plouă cu frunze galbene rupte din stele 
Casele se scufundă cu toată iubirea din ele 

Tu ai putea oricând să opreşti ploaia necontenită 
Curgând peste inima mea între doi stropi răstignită. 

Victoria MILESCU
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Il pleut 

Par bonheur il pleut car je vais me promener 
Et les larmes sur mes joues peuvent couler à leur gré 

Par bonheur je peux en appeler à la pluie quand je chancele 
Si sur le nuage de sucre candi ton image m’appelle 

Il pleut incessement aux feuilles jaunes des étoiles 
Les maisons comme l’amour fantastique et banal 

Tu pourrais bien arêter cette pluie qui ne cesse de tomber 
Dans mon cœur entre deux gouttes amères, crucifié. 

Atâta toamnă e afară 

Atâta toamnă e afară, atâta toamnă e în noi 
Cad frunzele ca nişte inimi lăsând în vânt copacii goi

Dar ei rămân tot în picioare, tot verticali sub soare stins
Se poate şi fără de suflet să stai sub cer, să stai învins

Atâta toamnă e afară şi ploaia rece-mi bate-n grai
Aş invita-o înăuntru să stea cu mine la un ceai

Inima mea nu mai tresare la niciun susur de cuvânt
Ca frunza s-a desprins şi cade dintr-un copac bătut de vânt.

Dehors il y a tant d’automne 

Dehors il y a tant d’automne, en nous il y en a encore 
Les feuilles tombent dans le vent, les arbres tremblent comme des cœurs

Mais bien que dépouillés de feuilles, les arbres restent verticaux
Il est possible même sans âme, vaincu, durer sous les cieux 

Dehors il y a tant d’automne et la pluie frappe à ma voix
En espérant que je l’invite prendre un thé auprès de moi

Seul mon cœur reste impassible et loin de tout susurrement 
Comme une feuille morte qui s’envole de son rameau au mauvais vent.

Trei zile

Flori, înfloriţi şi împodobiţi toamna cu zel
Căci peste trei zile mă voi întâlni cu el

Soare, să nu te cerţi cu luna în vreun fel
Căci peste trei zile mă voi întâlni cu el
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Ploi, nu m-ademeniţi în dansul vostru rebel
Căci peste trei zile mă voi întâlni cu el

Nici voi poduri nu mă-ngropaţi sub grinzi de oţel
Căci peste trei zile mă voi întâlni cu el.

Trois jours

Fleurs, fleurissez et ornez l’automne doux 
Car dans trois jours nous aurons rendez-vous

Soleil, attends la lune et pardonne lui tout
Car dans trois jours nous aurons rendez-vous

Ne m’entraînez pas, pluies, dans vos vertiges fous
Car dans trois jours nous aurons rendez-vous

Vous, ponts d’acier et de bois, restez debout
Car dans trois jours nous aurons rendez-vous.

Ploaie

Plouă, Vic, şi ploaia asta parcă seamănă cu tine
E şi caldă, e şi rece, e de rău, e şi de bine

Seamănă cu tine-n totul şi la vorbă şi la port 
Dar când eşti vijelioasă nici eu nu te mai suport 

Lacrimile tale-ţi udă trupul gol încins de soare
Ca o brazdă semănată numai cu mărgăritare

Plouă, Vic, şi-i o minune cum de-ţi iese aşa uşor
Să fii ploaie şi câmpie în pofida tuturor.

La pluie

Il pleut, Vic, et cette pluie me souvient de toi: 
Chaude et froide, mauvaise et à bonne à la fois  

Vous ressemblez l’une à l’autre comme si vous étiez 
sœurs 
Mais quand tu es tempête je préfère être ailleurs 

La pluie de tes larmes trempe ton sein ensoleillé 
Semblable au parterre où poussent de beaux muguets 

Il pleut, Vic! C’est un miracle que tu peux, légère et 
douce, 
Etre pluie et plaine verte en dépit de toutes et de tous.

Dimineaţa de azi

Dimineaţa de azi e confuză şi plină de ceaţă 
Ceva s-a schimbat, dimineaţa nu mai e dimineaţă 

Şi ploaie şi soare şi turle de case luate de vânt 
Lumea se dezmembrează, pământul nu mai e pe 
pământ 

Aud un vuiet atroce de cunoscut şi necunoscut 
Ca o viaţă ce vine fără să ştie că deja a trecut

Dimineaţa de azi bătând ca un metronom desfrunzit 
Mă trage să ies mai repede din coconul meu obosit. 

Ce matin-ci 

Ce matin-ci est confus et couvert de brouillard 
Quelque chose a changé, le matin n’est plus comme 
avant

Pluie soleil tours des maisons emportées dans le vent – 
Le monde chancelle, la terre n’est plus qu’avant 

J’entend un atroce grondement inconnu et connu à 
la fois 
Comme une vie qui vient sans savoir qu’elle ait passée 
déjà 

Ce matin qui bat comme une montre abîmée 
Me pousse de sortir de mon cocon fané.

Plouă, plouă, plouă 

Plouă, plouă, plouă, plouă-ngrozitor 
Gândurile, somnul, oasele mă dor 

Plouă roş-albastru, plouă gri-verzui 
Parcă nu e ploaie ci coşmar hai-hui 

Plouă-n zori de ziuă, plouă-n asfinţit 
De atâta ploaie ceru-a putrezit 

Plouă dinspre vii şi plouă către morţi 
Doar desagi cu ploaie duc la moară toţi 

Nu mai plângeţi îngeri neatinşi de ani 
Dacă noi ne stingem, rămâneţi orfani. 
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Il pleut, il pleut, il pleut 

Il pleut, il pleut, il pleut, il pleut affreusement 
J’ai mal aux pensées, au sommeil et aux os vieillissants 

Il pleut rouge, il pleut bleu, il pleut gris, il pleut vert, 
On dirait que s’empare de nous un temps d’enfer 

Il pleut à l’aube, il pleut à midi, il pleut à la nuit close 
Le ciel a pourri en souffrant d’arthrose 

Il pleut du côté de la vie, il pleut aussi vers la mort, 
Le vent qui met en marche le moulin souffle fort 

Ne pleurez pas, mes anges, car si l’on s’éteint, 
Dans ce monde désert vous serez orphelins. 

Ţări 

Parcă-am fi în două ţări depărtate 
Şi niciun drum nu le poate străbate 

O ţară-i de soare, cealaltă-i de ger 
Tu n-ai cum să afli de va fi să pier 

Parcă am fi în două ţări fermecate 
Să stea doar în galaxii separate 

La tine-i devreme, la mine-i târziu 
Doar corbul îmi spune dacă mai eşti viu! 

Pays 

On dirait que nous vivions dans des pays lointains 
De l’un à l’autre il n’y a pas de chemin 

L’un est de soleil, l’autre est froid, 
Si je disparaissais, tu ne l’apprendrais pas 

On dirait que nous vivions dans deux pays enchantés 
Pris dans des galaxies séparées 

Chez toi c’est trop tôt, chez moi c’est trop tard 
Seul le corbeau me dit que tu sois encore vivant! 

Plouă, iar plouă 

Plouă, iar plouă, afară e frig 
El nu îmi răspunde zadarnic îl strig 

Plouă, iar plouă, e ploaie sau plâns 
Atâtea poeme în mine s-au strâns 

Şi parcă şi ele să plouă ar vrea 
Cu lacrimi de nu, cu zâmbet de da 

Şi parcă şi ele tot plouă mereu 
Cu zâmbet de tu, cu lacrimi de eu. 

Il pleut, il pleut toujours 

Il pleut, il pleut toujours et il fait froid: 
Moi, je l’appelle il ne me répond pas! 

Il pleut, il pleut toujours: de la pluie ou des pleurs: 
Tant de poèmes s’amassent dans mon cœur! 

On dirait qu’elles voudraient pleurer mes poésies  
Tantôt aux larmes de non, tantôt aux rire de oui 

Et on dirait que ces poèmes pleuvraient, aux éclats 
Par des sourires de toi, par des larmes de moi. 

Plutea în aer 

Plutea în aer un cuvânt prin toamna de migrene 
Mi s-a părut că îl aud, că-mi circulă prin vene 

Plutea în aer un cuvânt prin toamna aurie 
Mi se părea că prin vacarm el îmi vorbea doar mie 

Plutea în aer un cuvânt cu magică ardoare 
Voia să-ntoarcă timpul cast în vechile ulcioare 

Plutea în aer un cuvânt de îngeri şlefuit 
Poate că l-ai rostit sub cer dar nu l-am auzit. 

Flottait en l’air 

Flottait en l’air un mot par l’automne de migraine 
J’ai cru l’entendre traverser tout mon bel être à moi 

Flottait en l’air un mot par l’automne doré 
J’ai cru que dans le vaste vacarme il me parlait 

Flottait en l’air un mot dont le magique chagrin 
Voulait verser le temps dans des vieux pots de vin 

Flottait en l’air un mot par les anges ennobli 
Peut-être l’aurais-tu entendu, je ne l’ai pas compris. 
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Veste rea 

Bonjour tristesse! E cerul verde, azi toată ziua a 
plouat 
Somnul m-a ocolit azi-noapte, deşi l-am invocat 

Şi numai înspre dimineaţă am aţipit c-un vis firav 
Ce s-a topit când telefonul sună intempestiv şi grav 

Ce e cu tine, eşti bolnavă, de ce vorbeşti aşa ciudat 
Mă-ntreabă buna mea amică dintr-un oraş îndepărtat 

O veste tristă-mi dă sărmana de soţul ei plecat la cer 
Acolo unde, cum se spune, toate-ntristările ne pier 

Azi noapte a murit un om, iar eu trudeam la poezii: 
Un cititor în minus zic şi ard ce-am scris din temelii. 

Mauvaise nouvelle 

Bonjour, tristesse! Le ciel est vert, en moi tombe la 
pluie 
Le sommeil m’énivre d’insomnie 

En m’endormaint l’aube j’ai fait un petit rêve frêle 
Dont le son du téléphone m’a arrachée par son appel 

Serais-tu malade, me dit la voix de l’autre bout du fil 
Voix d’une amie qui vit loin de moi dans sa petite ville  

La pauvre femme me fait savoir que son époux vient 
de partir 
Là où il n’y a pas de tristesse à ce qu’on dit, plus de 
souvenirs 

Tandis qu’une âme s’en allait, moi j’écrivais des 
poésies: 
Un lecteur de moins, me dis-je, mettant au feu ce que 
j’ai écrit. 

Eu n-am un nuc... 

Eu n-am un nuc în care să mă sui 
Şi să mă duc pe trunchiul lui hai-hui 

Şi să mă cuibăresc uşor năucă 
În miezul alb şi dulce-amar de nucă 

În creierul ei pur să-mi odihnesc 
Creierul meu confuz şi omenesc 

Eu n-am un nuc dar pot pe-o filă vie 
Să îmi plantez un nuc cu o tichie 

Sau o livadă ca să n-am probleme 
Când intru-n iarna rece mai devreme 

Eu n-am un nuc sub care să apun 
Şi nici măcar o sosie de prun 

Eu n-am un nuc sub care să visez 
Că beau absint şi mă dezintegrez... 

Je n’ai pas de noyer...

Je n’ai pas de noyer pour y grimper 
Et, dans sa couronne vaste m’y cacher 

Et de m’y nicher comme une chimère 
Dans son blanc noyau doux-amer 

Le noyau de la noix est un cerveau 
Où je trouve pour le mien un bon repos 

Je n’ai pas de noyer mais je pourrais 
Sur une feuille blanche en planter un bonnet 

Ou un verger pour m’y calmer le soir 
Lorsque l’hiver trop tôt de moi s’en empare 

Je n’ai pas de noyer pour dormir à son pied  
Ni le moindre sosie de prunier 

Je n’ai pas de noyer sous lequel rêver 
Boire de l’absinthe pour mieux m’en enivrer... 

Traducere în limba franceză de Ion Roşioru 

 
Victoria Milescu    

16 noiembrie 2018
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ALCĂTUIRI

Din bogăţia verdelui de primăvară din grădini,
Mătăsos, odihnitor, înmiresmat şi viu, 
Strâng  cu privirea pâlcuri de lumină
Încorporată-n  frunze, floricele  şi tulpini

Din piatra seac-a drumului de munte,
Ce-nchide-n ea comori de minerale,
Adun în gând,  păşind, memorii seculare,
Lăsate de la trăitorii ce au trecut pe cale.

Din strălucirea  stelelor pe boltă,
Ce seamănă-ntunericul cu măreţie,
Adun visări şi ademeniri de spaţii
Şi slavă  pentru a câmpului recoltă,

Din preţioase ore însorite ale zilei, 
Ce-nchid în ele frumuseţea vieţii,
Culeg  încă din zorii dimineţii
Entuziasme,  bucurii, tristeţi şi mulţumiri.

Din toate fac buchete de istorii fără rime,
Deschise  în culori, în forme, în cuvinte,
În armonii şi tonuri de magie şi simţire
Pentru a le lăsa celor ce urmează în viitorime!

11 noiembrie 2017

GENEZĂ

Ai fost la început materie stelară 
Fierbinte rătăcind prin univers 
Un glob strălucitor de magmă şi de foc 
Ţinut în jurul lui de steaua soare 
Unit de uriaşe forţe centripete  
Cu straturi successive ce’mbrăcau un miez 
Un corp ceresc ce se rotea în chin bezmetic 
Şi-şi căuta răcirea de durată, mult odihnitoare! 

Din frământări şi răzvrătiri interne 
Ţâşnite din adâncul nucleului de fier 
Ţe-ai învelit apoi în scoarţa tarea-a pietrei 
Şi rănile-ţi, caverne, cu apă le-ai umplut 
Ai străns în jurul tău o mantie de aer protectoare 
Albastrul l-ai cules din măreţia lumii 
Cu el vopsit-ai întinderile mari de ape 
Culoare-a liniştirii ai trimis-o apoi spre cer. 

Feriţi de de pârjolirea razelor de soare 
Polii ţi-ai acoperit de albul gros al gheţii 
Păstrând în ei rezerva ta de frig ocrotitor 
Ce-a alungat dogorea, mistuitoare de cuptor, 
Din starea ta de foc pustiitor dintâi. 
Răcită scoarţa ţi s-a-ncreţit în dealuri, munţi şi văi 
Unite de întinderi de netede câmpii 
Brăzdate-n lung şi-n lat de ape curgătoare. 

Şi- n măreţia armonioasă a alcătuirii tale 
Viaţă ai născut în adăpostul adâncului de ape 
Ai ocrotit-o, ai protejat-o şi-ai crescut-o ne-ntrerupt  
La suprafaţă a tâşnit şi hrănită de razele solare 
A îmbrăcat în verde vegetal mari spaţii din întinsul tău 
Şi-n ele ai creat mulţimi de fiinţe mişcătoare 
Ce au sporit în forme, putere şi valoare 
Până la lumea omenirii, ce stăpâneşte prin cuvânt. 

8 decembrie 2017

DIALOG CU O UMBRĂ

O umbră a trecutului a prins azi noapte viață 
M-a vizitat în somn întrebând, în lume, ce mai e nou 
În lumea din care a plecat, vocea-i, părea îndepărtat 
ecou 
Un vânt călduț simțeam cum mă spăla pe față!
Nimic nu s-a schimbat de când ne-ai părăsit 
Aceeași încleștare crâncenă-ntre rău și bine 
Aceleași pofte de putere și dorințe lacome haine, 
Hălăduiesc pe străzi din zori și chiar și după asfințit.
O, îmi răspune, la noi, e o tăcere, mută-n așteptare 

ÎN CULORI, ÎN FORME, ÎN CUVINTE...
Gheorghe INDRE
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Pe toți vă vom primi cu brațe larg deschise 
În pacea infintă a lumii fără de zbucium și de vise 
Încremenită-n în statui și-nscrisă-n pietre funerare.
Cutremurat de spaime, și tulburat profund 
Răspunsuri căutam din somn când m-am trezit  
Ce semn îmi dete oare, al umbrei cu chip nedfinit, 
Venită din rotirea ne-ntreruptă, a multului rotund?

20 februarie 2017

ACROSTIHURI

6 decembrie 2009

O lume-ntreagă-nchide  viaţa fiecărui om
Prin timp şi spaţii talazuri vălurind
Răzbate pe cărări din munte la atom
Iubeşte-nvinge în soare strălucind
Şi-n urmă poposeşte pe-o margine de gând!

Neobositi ne căutăm al fericirii drum
Iertarea şi păcatul nasc înţelepciune
Cu ele jaru se transformăn-n scrum
O pasăre în zbor spre vremurile bune
La ceas tulburător de seară sângerie
Aceasta e speranţa ce nicicând nu moare
Eternă și odihnitoare în zarea azurie!

23 Noiembrie 2001

Adeseori când ne parcurgem drumul,
Nu sesizăm în jur splendoarea lumii.
Iar ea se risipește pentru noi ca fumul!

Bine e însă să zăbovim din când în când o clipă
Urcușul ne-ncetat întrerupându-l cu uimire
Tăcuți să savurăm a vieții tainică bătaie de aripă
Ea poate să ne poarte în grația trăirii numită 
fericire!

14 iulie 2008

Lumina  si limpezimea senine din priviri
Intorc din suflet mii de mulţumiri
Atunci când cineva îţi spune-ncet discret
Nu am cuvinte să exprim concret
A ta nobleţe mi-a adus prin sprijin împliniri!

Pe buze înfloreşte  un zâmbet şi în minte-un dor
Urcuşul vieţii pare parcă  mai lin şi mai uşor
Respiri adânc şi te înclini cu demnitate şi solemn
In faţa celui ce ţi-a dat un franc şi sincer semn
Aduce-n dar doar preţuire, respect, speranţă-n 
viitor!

22 iulie 2008
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STÂLP DE ȚARĂ

Te văd pe o coastă, moșnege cu plete, 
Cu sapa pe umăr și gândul la mâine, 
C-o turtă în traistă și-n urmă c-un câine,
Pe deal, sus, la vie, urcând pe-îndelete. 

Nici roua, nici vremea, nici norul de ploaie,  
Nici anii, nici albul din barba-ți câlțoasă,
Nici iarba uscată, nici foști cei de-acasă 
Nu pot să te-oprească, nu pot să te-îndoaie.

Ești gol ca deșertul din miez de Sahară, 
Uscat ca stejarul din sfânta pădure,
Nu-ți pasă de vreme, de timp, de secure,
Ci doar de ideea de sat și de țară. 

Ai fost în războaie, dar nu-i încă pace, 
Pe umăr ai sapa, în suflet o armă, 
De-un veac, tot românul se află-n alarmă
Să-și apere glia de hoarda rapace. 

Dar hoarda-i acuma de-o altă factură,
Cu acte semnate, îți taie stejarii, 
Îți fură ogorul, îți ia creițarii,
Te-alungă de-acasă, îți dă peste gură. 

Îți ia avuția și-ți spune că-i bine, 
Îți tulbură mintea, îți suge petrolul,
Îți arde esența, îți fură ogorul,
Te-alungă pe drumuri, acasă la tine...

Când ești ca deșertul, te lasă în pace,
Să-ți bântui trecutul să-ți murmuri cetatea,
Să-ți afli, în haos și-n moarte, dreptatea,
Că toate-s făcute și tu n-ai ce face.

Ești singur, moșnege, c-un nuc și c-o vie,
Ai tăi sunt departe și n-or să mai vină
Și toate-s în suflet pustiu și ruină,
Căci, azi, libertatea-i o nouă robie.

Ești aspru ca vântul ce-n suflet îți bate,
Cu sapa și-un câine, pe drumul de-o viață,
Te scurgi, ca mosorul prin firul de ață, 
Pe dealul cu verbe din sfânta-ți cetate.

Rămâi, în sat, unic, pe-o coastă amară, 
C-un câine și-o sapă, țăran, stâlp de țară...

București, 05 decembrie 2018

NIMIC DIN CE SE POATE NU SE POATE

Ne plouă-n soare, astăzi, norii umilinței… 
O ceată de strămoși s-a cocoțat pe cer,
Să-l curețe de rău, de gol și de mister,
Să-l scape de culoarea gri a neputinței.

N-au nicio șansă, niciun nor nu-i ia în seamă, 
Din daci n-a mai rămas decât un lup nedac,
Ce urlă-n noaptea neagră-n turmele ce tac, 
Dar care, azi, la noi, nimic nu mai înseamnă. 

Ne-au dat afară hoții noștri din cetate,
Și-așa, de morți, de vii, de verbe, ne-am pierdut,
De nu mai știm să facem nici ce-am mai făcut,
Am renunțat la cer, la noi, la demnitate. 

Am devenit un fel de inși uituci ca vântul
Și ne-am trezit uimiți că nu mai știm ce știm, 
Ni-i greu s-aflăm de mai trăim sau de murim, 
De suntem robi la vis, sau doar săraci cu gândul. 

Pe cerul dac, avem condens de avioane
Și dâre,-n loc de nori, de ploi cuminți, și cruci,
Răcnește-n haos banda noastră de uituci
Și-adorm groparii-n parlament pe papioane. 

Se duc, buimaci și proști, sărmanii la votare, 
Și nu le pasă nici de stele, nici de nori,
Nici dacă noaptea minții se trezește-n zori,
Căci truda lor s-a dus cu ursa-n Caru Mare.

Gheorghe VĂDUVA

UN SUNET PE-O PALĂ DE VÂNT...
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Iar carul troncănește noaptea, ca o roabă,
Și bagă spaime-n valul de la Cotroceni, 
Pe câmpul iernii, trece vântul prin coceni
Și flutură drapelul prins pe-un scut c-o scoabă.

Dreptatea-i partea cea mai pusă la-îndoială, 
Degeaba legea face teatru în halat, 
Pe placul celor ce-și duc veacul la Palat, 
Căci totu-i, azi, în viața noastră, abureală.

În țara unde chiar și cotul dă din coate, 
Nimic din ce se poate astăzi nu se poate

București, 02 aprilie 2018

VĂZUL NOPȚII

S-au dus pe apa sâmbetei trecuții,
Iar cei prezenți se-închid într-un dosar,
Se mai bifează-o zi în calendar 
Și-un info-câine-și cheamă-n haită biții.

Dar câinii tineri au o altă lege,
Lor nu le pasă, astăzi, de trecut,
Din care mai nimic n-au cunoscut,
Iar de nu știi ce-a fost, n-ai ce-nțelege. 

E noapte plină-n curtea cu de toate, 
Iar stâlpii de la poartă-îmbătrânesc, 
Pe cerul nopții, stelele orbesc 
Și meteorii dau vârtos din coate.

O cobră a pus ochii pe-o mangustă, 
O vede leu, iar ea se vrea piton, 
Nu-i place să se joace în șotron
Și nici să poarte blugi în loc de fustă.  

Mangustei nu-i e teamă de o cobră, 
De-o cobră care-i doctor în venin, 
Impresia contează prea puțin, 
Când nu ești leu, dar ai o coamă… sobră. 

În Parlament e mare tevatură,
Se bat aleșii vremii pe ciolan,
Așa cum se întâmplă an de an:
Când unul lingușește, altu-înjură.

E noapte cu glazură siderală, 
Mangusta a luat cina în șerpar,
În Dreptul Stâng, se pune de-un dosar, 
Și trei dulăi păzesc o portocală. 

Contabilii se ceartă pe-o chitanță, 
În ochiul nopții, e din nou război, 
Furnicile fac grevă-n mușuroi, 
Ministrul Muncii dă o ordonanță. 

E mândru foc că a găsit găsirea, 
A pus la punct o gloată de bătrâni, 
C-așa-i voința noilor stăpâni:
S-aducă-n loc de legi nelegiuirea. 

Vreo șase milioane sunt pe-afară,
Au fost goniții de noii țării sfinți,
Care-au distrus iubirea de părinți 
Și tot ce s-a durat la noi în țară.

Pe Strada Mare, trece o fanfară.
Se împlinește-un veac de românesc,
În care salahorii-îmbătrânesc, 
Și creierii migrează pe afară.

Un veac de viețuire milenară
Și-un sfert de veac de țară fără țară.

București, 31 mai 2018

ULTIMUL VAL…

Mă duc la cosit de cuvinte,
Pe-o vorbă din valea de sus, 
Întoarsă pe dos de-un sus-pus, 
Pe-un pliu din prea-golu-i din minte.

N-am verb, nici adverb, nici cerneală,
Nici noapte, nici soare, nici gând,
Ci doar un tăciune arzând,
Din noua-i idee de smoală. 

Căci insul verbește pe-o strună,
Aceeași, în noapte, mereu,
Ca Eul ce-și spune că-i Eu,
Iar toată lumina-i nebună.

Flașnetă pe-un sine din sine,
Ce suie câmpia pe deal,
Îmbarcă oceanul în val
Și răul în roba de bine… 

Prostia-i în veci tot prostie, 
Dar prostul se crede că-i sfânt
Adus temporar pe pământ,
Să facă din lume ce știe.
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Și face ce crede că-i place,
E sigur, puternic și fix,
Le are pe toate în pix
Și-i place ce crede că face…

Iar eu, un fonem, fără clasă, 
Un sunet pe-o pală de vânt,
O mică silabă-n cuvânt,
Mă duc, ca tot verbul, la coasă… 

Prea-prostul nu știe de mine,
El vede doar plus infinit,
Nu fânul de mine cosit, 
Nici răul din haina de bine… 

Aș vrea să mai știu de ce-mi pasă
Să fac din făcut nefăcut,
Din gol, un prea-plin de umplut, 
Din mine, un sine cu coasă.

Să-mi iau un permis de speranță, 
Să merg, sus, pe gând, la cosit,
Fonem, printre verbe, strivit 
De-aceeași eternă instanță…

Speranța e ultimul val,
Din marea strivită de mal.

București, 23 iulie 2018

CALAMBUR

N-am nicio șansă să iau pulsul 
Nevertebratelor rupestre
Nici pro-moluștelor terestre
Ce-și umplu lacrima cu plânsul.

Și nici nu știu de am vreo treabă
Cu astfel de metamorfoze,
Cotate azi cu bile roze,
De respondenții  care-ntreabă...

Întreabă cei ce vor să facă, 
Din lucrurile nefăcute,
Atotfăcute prefăcute,
Ce spun de toate-n loc să tacă.

Tăcerea nu mai e la modă,
Nici gălăgia nu-i cetate,
Ci doar cotcodăciri dotate 
C-o lipsă crasă de metodă... 

Mă iau la harță cu țânțarii,
Sunt mult mai tari ca elefanții, 
Mai aroganți ca aroganții,
Și mai măgari decât măgarii. 

Mănâncă tot ce nu se-mpușcă, 
Își lasă ouăle în sânge,
Își râd în trompă când se plânge,
Nu știu să latre, ci doar mușcă. 

Mult mai de treabă pare-un câine,
Ce latră ca un prost la lună...
Când nu primește-o vorbă bună  
Și nici măcar un colț de pâine... 

Stăpânul său e-un mare boss,
Dar el n-ar vrea decât un... os. 

ESENȚA INIMII

Eternă cetate închisă-n bravură, 
Ce bați toaca vieții-între coaste-zăbrele, 
Și n-ai nicio șansă să ieși dintre ele, 
Rămâi Nevăzutul ce tace și-îndură.  

N-ai casă, n-ai liber, n-ai oră de masă, 
În om, ești monadă, pe cer, alchimie,
Degeaba te-împiedici și  faci aritmie,
Căci truda la sânge din piept nu te lasă.  

N-ai șanse, n-ai parte, n-ai drept și n-ai vreme,
Ești toate de-odată, nimicul și totul,
Ești marea, oceanul, adâncul, înotul
Și ritmul ce bate în sfinte poeme. 

Ești rasă pur sânge și slugă la viață,
Brodezi ADN-ul cu timp și mișcare,
Îl treci prin emoții, îi dai ochi de soare,
Și-l faci foc de stele prin sloiuri de gheață.  

Prin tine schimbi lumea și răul în bine, 
Aduci rațiunii emoții și verbe,
Transformi incolorul în tonuri superbe
Și faci universul sensibil ca tine.

Deși ești cetate, tu-însemni libertate, 
Emiți universuri în cuantice sfere,
Semnale eterne în lumi efemere,
În zilele negre, în nopți luminate.  

Te zbați ca secunda din cumpăna sorții, 

POEZIE
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Ești zona frumoasă din lupta cu viața
Și raza de  soare ce spulberă ceața,
Când viața învinge tenebrele morții.  

În creier pui soare, fotoni și uimire
Și-n vidul esenței un cer de iubire.

HIPERVÂNT

Se zbenguie vântul pe-ntinsul câmpiei
Și bate continuu, de smulge scaieții, 
Usucă lumina, îngheață nămeții, 
Și flutură steagul pe Turnul Chindiei.

E aspru ca vremea Războiului Rece,
Parșiv ca nisipul din zări mișcătoare,
Nu-i pasă de toamnă, de iarnă, de soare
Și nici de-înserarea ce vine și trece. 

Cabrează-n timpane, pe văi și pe dealuri, 
Pe creste alpine, prin minți fără minte,
Prin cărți răsfoite, prin mări de cuvinte,
Prin tot ce există, pe frunți și pe valuri. 

E greu să-i ții calea, nu-i pasă de tine,
Nu-l vezi, nu te vede, da-l simți și te simte,
Ca inima lumii ce bate-n cuvinte,
Ca lacrima Terrei criptată-n destine.  

Fluid ca nimicul ce trece-n de toate,
Curat ca metalul ce cade din ceruri,
Tenace ca gheața titrată cu geruri 
El face ce știe și știe ce poate.

Adesea se pune pe el la-încercare, 
Împinge corăbii, produce taifunuri,
Și bântuie lumea cu focuri și fumuri
Prin creiere vide, uitate de soare. 

De-o vreme, există-ntr-un nou vânt ce bate,
Un vânt hipersonic, de-o altă factură,
Ce-aduce pe Terra o nouă măsură
A tot ce există, a tot ce se poate. 

Un vânt hipersonic, un vânt hipervânt, 
Ce scrie în oameni un hipercuvânt. 

Petru Birău, Peisaj de iarnă cu mesteceni, 2016, ulei pe pânză 
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SCRISOARE

Cocorii mâinii tale trec, mamă, peste sat
Cum trece fulgul stelei prin geam si prin cuvinte
Şi depărtarea-n tine s-a ghemuit cuminte
Şi trist la umbra ta e câinele-nstelat.

Doar tata te opreşte pe-amiază să nu ieşi
Cu iarna doar pe umeri si viscolul ce-o ţine
Şi nu ajunge vremea din cerurile pline
Să vă înviu la focul luminii de cireş:

Să ne mai povesteşti tu, mamă, înc-odat’
De steaua dărâmată chiar în grădina noastră
 - un biet cocor visa şi s-a lovit de astră -
Cocorii milei tale trec, mamă, peste sat.

DEPARTE 

Ai grijă de tata să aibă lumină,
Mamă, şi-n cer cred că e visător, 
Ne-au mai fugit caii, ştii, pe ogor, 
Uitase o poartă să-nchidă-n grădină.

 
Opreşte-l, te rog, să schimbe o roată
La Carul cel Mare, căci merge perfect:
Nu are lumina lui niciun defect...
Dacă s-o pună la loc n-o să poată? 
             
Nu-l mai lăsa la corăbii pe cer,
Mamă, să tragă cu a lui bucurie:
Mai sânt la galere, acolo, o mie

De veacuri, iar ele vâslaş nu îl cer.
Îl văd lângă Lună pe tata, stingher;
Mai spune-i că odată şi odată o să-nvie.

NICIODATĂ

Nu veni , mamă,
Ai grijă de tata, acolo,
Şi mie mi-e dor.

VUIETUL INIMII ÎNDOAIE COPACII...
Marian  DUMITRU 

Marian DUMITRU (Marian HAIDUCU) s-a 
născut la Ciorogârla, lângă Bucureşti, la 08 
August 1946.
Este licențiat în stiințe economice, absolvent al 
Academiei de Studii Economice.
A urmat și a absolvit mai multe cursuri 
postuniversitare.
Este membru al Uniunii Scriitorilor din România.
Este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști 
din România.         
- Debutează, încă din adolescenţă, în Revista 
Contemporanul la 21aprilie 1966, întâmpinat 
cu un comentariu încurajator al poetului Geo 
Dumitrescu. În acelaşi an, publică şi în revista 
Ateneu de la Bacău, condusă de Radu Cârneci.
-   Frecventează, prin vremuri, cunoscutele 
Cenacluri bucu-reştene: „Nicolae Labiş”, „George 
Bacovia”, „Nichita Stănescu”, „Destine”, 
”Literatorul”, ”Mihai Eminescu”, ”Octavian 
Goga”, ”Clubul de Proză”, ”Ion Minulescu”, 
”Clubul înţelepţilor” şi altele, unde citeşte de 
nenumărate ori şi se implică  în dezbaterile de 
Atelier, la mai toate reuniunile.     



57Gândul Anonimului  Nr.  67-68     *     Anul  XVI/Decembrie 2018 

POEZIE

Nu veni,
Mamă, să mă vezi !
Îţi scriu :
,,Mânzul de-atunci sclipeşte-n flori
                    Voi sânteţi ochii lui rămaşi, 
Îmi arde sufletul de viu
Mânzul în versul uriaş ”.

Nu veni,
Mamă, să mă vezi:
În acest film, eu mor.

CĂPRIOARA  

Nu o înfricoşează un zgomot uriaş -
Pe-acesta-l ştie ciuta: e semnul de putere,
Chiar dacă te ucide, e fiară la vedere
Şi nu loveşte-n ceafă cu ghearele de laş.

Nu o înfricoşează nici tunetul albastru
Cu trăsnetul coleric al cerului de foc,
Şi chiar la urletul hienei stă pe loc
Gingaşa căprioară, ca între flăcări astrul;

Dar  zgomotele mici cât plânsetul de floare
Au ghearele feroce şi botul cel mai larg
Şi-n turla ei cu spaime, de inimă se sparg:

Copite-mpinse-n iarbă şi opintite-n soare
Şi-arzând, sălbăticiunea se-ntinde ca un arc
Ţâşnind prin gura morţii, ce-i singura scăpare.

VIORI  DE  PLOI

Ascult plângătoare mlădiţe-n zăvoi:
Vuietul inimii îndoaie copacii,
Toamna-şi văzu în noiembrie sacii    
Şi-n vers, cântându-i vioara de ploi.
Mor în picioare, de jale aracii:
Se mută strugurii-n viaţa de-apoi. 
Doar nostalgia o lasă cu noi:
Pleacă din mine cocorii, săracii.   
Dau vara din mână pe iarna din par:
E sunet fantastic un fulg de zăpadă
Vibrează în fior ca orga-n altar,
Şi Pegasul scapă la slove de har:
Din lacrimi jeratic de-o bea ca din pradă
Nivelul tristeții în ochi o să scadă.

JOACĂ-N  LACRIMI

Uşor să mergi, iubito, pe cerul fără han,
În dragoste, odihnă  nu are o vâltoare,
Până ne scufundăm în petele de soare,
Căci bunul Dumnezeu ne şade paravan.
E candela iubirii şi mai fremătătoare,
Nu dăm pe ura bogăţiei  niciun ban.
Fiorii-ţi joacă-n lacrimi ca frunzele-n castan
Şi hoţii de tablouri te scot din lăcrămioare.
O clipă ne va umple cu sorii zgomotoşi
Iubirea deschizându-şi tăriile-n cascadă,
Alcoolul fericirii de nicăieri să cadă
Pe inimile noastre cu foc de chiparoşi,
Cât să tocmim un înger al anilor frumoşi
Şi să urcăm la stele cu ultima baladă.

MAESTRUL ŞI CRAVAŞA

Maestrul lua cravaşa lui divină:
Stam smirnă-n faţa-i ca de uragan,
El mă-njura ca pe un beţivan
Când mai goleam troheul de lumină.
În mâna lui eram copil de-un an
De nu ştergeam tot versul de rugină
Sau nu-i băteam, cu inima o fi nă
Potcoavă la piciorul năzdrăvan.
Îmi scormonea şi gândul şi visarea
Maestrul crud, când leneveam la mers
Cum scormoneşte o noapte întrebarea
În lacrimi pân’ le-aprinde-n  univers
Şi-mi spuse taina: cum să faci din vers
O peşteră fără tavan, ca marea.

ATLANTIDA   EXTAZULUI 

În solzii viperei tale e tăcere, nu pace:
Asta-i muzica, ştii bine, care îmi place!
Dar tu îmi placi și mai mult:
Ai drăcuşori care te-nvaţã de bine;
Ai vaiet divin, ai genunchi de înfrânt!
Dacă-i tumult, să fie tumult,
Frigi ca fabulosul fior din descânt.

Mai am în inimă jar din lacrimile tale,      
Am şi fiorii tăi, 
Buni pentru închipuire, în versuri abisale. 

Te sălbăticești în libertate, ca o himeră,
Îmi joc emoțiile cu destinul tău, 
Dar, abia, dacă te uiți în urmă,
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Parcă te pierd la cărți! 

Tu m-ai trimis după comori în al nouălea cer
Şi după Atlantida extazului tău,
Unde clipa mişcătoare,
Caldă și înşelătoare are adânc fără sfârșit,
Are prăpastie cu buzele mici,
O nebunie.
Dar, mai bine, îţi dezmierd 
Sufletul, doar, până aici.

FLOARE   DE   FOC 

Te-nfricoşau tăcerile abisale
Ale furtunii strânse-n ochii tăi:
Parcă aşteptai  bondarii de văpăi
Să-ţi lingă floarea vieţii-ntre petale.

Şi mă orbeai cu lacrimile tale
Şi vrăji făceai dintr-un extaz barbar,
Erai un vreasc căzut pe miez de jar
În rugul voluptăţii geniale.

Şi nu ştiam de ţipi, tu, sau cocorii
Şi parcă vreai să ceri un ajutor,
Dar vaietele se puneau zăvor

Şi-n pielea ta se sfărâmau fiorii
Şi mă strângeai cerând să te omor
Zdrobindu-te de vuietul candorii.

STUDIU  DE  ZI  LUMINĂ

Ziua aceasta în care trăiesc,
Precum într-o colibă fără pereți,
Pare o zi prețioasă,
Cum fost-au multe pe acest tărâm.

Și, totuși, această zi îmi este scumpă,
Îmi place cum zboară cocorii ei,
Văzuţi şi nevăzuţi,
Ca într-un vis vindecător,
Pe care l-aș vrea să nu se mai termine
Decât, dincolo de viața de apoi.
 
Cumpăr această zi.

EMINESCU

Într-o noapte a dormit
În capul satului
Lângă îngeri subţiri, nestăpânit,
Răcit în văpăi
Fără oprire.

Nu a întrebat de nimeni, nu ne-a privit :
Şi-a lipit obrazul de pădurea 

Cotroceanca
Şi a adormit acolo, în capul satului.
Nu a cerut nici apă, nici iubirea noastră.
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TANGOU ANTIDEPĂRESIV

Când grijile te coleșesc
Și-n tine simți mereu cum cresc,
Să fii deștept!  
Să nu cedezi!
În fericire să te-ncrezi!

Când grijile preiau controlul
Și crezi că ăsta le rolul
Să fii deștept!  
Să nu cedezi!
N-ar trebuie să te stresezi
Și capu-n panică să-ți pierzi!
Nimic nu-i fără rezolvare!
Momentul critic nu-i cum pare!
Primejdia focului când trece
Și-ncepi să judeci iar la rece:
Ai să constați că nu-i ce crezi
Și-n ochii timpului contezi!

Când grijile-s omniprezente
Și lasă urme permanente
Să fii deștept!  
Să nu cedezi!
Pe optimism să te bazezi!
Să-ncerci mereu să evadezi
Deoarece acesta-i modul
De-a face gordian iar nodul! 
Încearcă să perseverezi
Nu-n disperare să te pierzi
Crezând, pe fond,
... că nu contezi,
Căci... dacă ripostezi ușor
Te vor lăsa să-ți vezi de dor,
Știind că n-au șanse reale
De a-ți lăsa depresia-n cale!

Când grijile te fac să pierzi 
Și nu le mai interesezi 
Cui îi cedează sentimentul,

Nu dispera!  
Nu e momentul!
Cu timpul nu va mai conta 
Cum au venit în calea ta!
Fii intensiv mai inventiv
Adică... 
ANTIDEPRESIV!

București 7.12.2018

TANGOU legat de IMN

Motto:
Patria este norodul, nu tagma jefuitorilor!
               Tudor Vladimirescu  (1780 -1820)

Toţi se-ntreabă: 
Până când... 
Vom lăsa capu-n pământ
Uitând de-acel legământ
Lăsat cu limbă de moarte 
De cei ce au vrut dreptate!
E ţărână din ţărână... 
Ţara de o laşi din mână

TANGOU ANTIDEPRESIV
Nicu DOFTOREANU



       Gândul Anonimului  Nr.  67-68     *     Anul  XVI/Decembrie 2018 60

POEZIE

Şi ai grijă doar de tine,
Nimic nu e de la sine!

O ştiau toţi domnitorii, 
Voevozii, precursorii
Ce-au luptat aşa de tare...
Pentru-a gliei apărare
Când doreau... neatârnare!
Astăzi asta pare-absurd
Fiindcă-n intrigi ne-am pierdut!
Ne-au călcat toţi în picioare,
Însă,... cel mai rău mă doare
Că n-au fost numai străinii
„Mânca-le-ar inima câinii”
Au fost şi-unii dintre noi, 
Ce s-au declarat... EROI!
De ei cum să te fereşti? 
E târziu! 
Nu reuşeşti!
Cine să-i contracareze?!...
Când ei sunt pe metereze
Şi deja fac temenele 
Celor ce au gânduri rele?
Cine să stea împotrivă
Când tradarea-i colectivă?
Bine-ar fi să ne trezim,
Altfel pierdem ce iubim!
Deci, 

DEŞTEAPTĂ-TE ROMÂNE 
Trebui aplicat de mâine!

București 21.12.2018 – 29.01.2019

TANGOU pentru CUZA

Motto:
Unirea, Naţiunea a făcut-o!
Mihail Kogălniceanu (1817- 1891)

Nu curgea laptele, nici mierea
Când Cuza a preluat puterea
Și nu eram încă regat,
Dar el a fost cu-adevărat
Ales ca domn în două țări
CARE DE FAPT ERAU SURORI!
Doar că,
...perioada ulterioară
Urmată de schimbări în țară,
Prin care Cuza a-ncercat
Să facă PRINCIPATUL stat,
N-a fost pe placul tuturor,
Dar mai ales
...Boierilor.
Așa că-n masă l-au trădat
Și l-au forțat de-a abdicat!

Cam asta-n mare... s-a-ntâmplat
Dar tot nu știm cu-adevărat
De ce un om deplin iubit
De un norod năpăstuit,
Ne-a părăsit așa rapid!

Cât Cuza a fost domnitor
Ne-a pregătit de viitor!
De-aceea amintirea lui 
E vie-n cartea neamului,
Și-a inspirat tot ce-a urmat,
După Unirea într-un stat:
Speranța că Independența 
Va defini apartența
La noua eră luminată
Ce-a funcționat precum o vatră
În care s-a topit mândria
Spre a renaște ROMÂNIA!

București  19.01.2019 – 24.01.2019
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FUGIT IRREPARABILE TEMPUS

De ce
Stăm închişi într-o nesfârşită zi de week-end
Deşi afară mugurii explodează
De parc-ar fi gloanţe dum-dum
Şi, numărând pe degete orele,
Mestecăm indiferenţi chewing-gum
Aşteptând cina de taină sau
Ca dimineaţa să-şi ia micul dejun

Şi, de parcă ne-ar fi putrezit picioarele
În papucii căptuşiţi cu plumb,
Vâslim prin aer numai din braţe?
Nopţile noastre sunt prea dilatate.
Cuvintele colorate s-au mutat în sunete
Ce nu mai deschid uşile îndelung capitonate.

Cu ochi încrucişaţi înfipţi în pereţii de fier,
Nu ne-am mai uitat unul la altul
De când orele noastre prielnice până mai ieri
Au rămas la bariere fulgerate
Ca păsările derutate de fusul orar
Ca-n faţa apusului bătrânii oieri.

O, Doamne, murmurăm din ce în ce mai rar
De parcă buzele ne-ar fi fugit cu ultimul tren
Într-un alt ţinut, secetos şi barbar.

FALSE TERITORII

În fiecare anotimp
Prin găurile din tavan
Peste capetele noastre rotunde
Plouă cu secunde frigide.
Îngropaţi în fotoliile galbene
Cumpărate avantajos de la Elvila
Cu mişcări haotice ne depilăm aripile
Pierdute de vrăbii din specia acvila.
Plini de puf ca minerii de cărbune,
Turnăm fericirea în fiole mici
Injectându-ne privirile
În şerpii din vene
Şi-n degete mila.

Ne prefacem că ne iubim.
Fără se se uite la noi,
Înainte de sfârşitul ultimului episod
Din războiul stelelor,
Serile invadate de lună capitulează.
Pe jumătate adormiţi,
În secvenţe grăbite vedem 
Cum ne încărunţeşte părul,
Cum alene se târăsc papucii pe covor
Măsurând un rest de drum neparcurs.

Noi, vinovații de lună,
Ne spunem în gând
„Noapte bună!”

Oarbe, palmele noastre se tem
Că n-au să mai vadă vreodată cum
Îşi adună laolată toate razele soarele
Ascuns sub frunze uscate.
Striviţi de bătrâneţe,
Vom cere dimineţii să ne scoată în lese la 

plimbare
Ca pe câini şi, în parcul părăsit de furnici,
Învârtindu-ne în cercuri tot mai mici,
Să delimităm false teritorii în care,
Cândva, vom fi proclamați
Regi uitaţi în exil.

ÎN NELĂSAREA TIMPULUI TRECUT
Valentin RĂDULESCU
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REVERBERĂRI

Ochi tot mai reci îndreaptă timpul spre noi!
Indiferenţi, şovăielnici, continuăm să lustruim
Pereţii unei clepsidre amnezice,
Încercăm să numărăm câte ape tulburi
Au trecut peste nisipul din ea.
Prin caietele copilăriei căutăm bastonaşe,
Le transformăm în toiege cu care
Să trecem de pragul somnolenţei:
A, e, i, o, u, ă, â...

Când florile de gheaţă se mută-n ferestre,
Intrăm pe brânci în panică. Să molfăim 

cuvintele.
Ne sfiim să recunoaştem deschis
Că în virtutea decenţei cu nucleu necunoscut
Mâine ne vor interoga măruntaiele
Sau poimâine neputincioşi vom angaja detectivi
Care să afle câte simţuri ne-au mai rămas,

Ca sentinelele, treze.

Bem din paharul cu violenţă de trei ori pe zi,
Doze ce ne deformează obrajii.
Înfiem gesturi cu care plecăm la defilare
Pe un drum desfundat,
Iar când vorbele obosite se târăsc după noi,
Cu litere pare ne semnăm sentinţa -
Singurul gest care ne-a mai rămas
După ce atâtea secole 
Toți ne-au îndemnat să uităm
Că, dacă lăsăm clipa să treacă,
Pe trupurile noastre golite de pori
Se va instala indiferenţa
Ca o boală incurabilă.

Atunci
Pe genunchi vom cultiva bătăile inimii
Care vor veni din nord ca o adiere
De crivăţ pe lunci…
Doamne, facă-se voia ghilotinei!

Petru Birău, Portretul Bunicului, 1997, tempera pe hârtie
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...cu graiul, vezi, e Patria totuna,
cuvîntul – fruct de stele primenit,
un voievod ce știe ce-i aluna,
o mamă cu un prunc la despletit;

silaba lui – o pajiște virgină – 
comete ocrotește și idei,
pe ursitoare și tăceri regină,
pe taina ca o lacrimă ce-o bei...

cu sîmburii de vis cinstim păstorii,
cînd iarna peste cîntece a nins,
cînd se răsfață în furtună norii

și dorul, pe vecie, ne-a cuprins...
atunci, să știi, Edenu-i tot Pămînt
și grîu de foc – un anonim... mai sfînt...

6.08.18

în seri de toamnă tace cucuveaua,
zelul sonor e capturat de greieri,
cît zîna iernii-și caută vergeaua,
să fure nostalgia ce-o cutreieri...

acolo-i un fundal pictat, o scenă,
un ochi imens din umbra nimănui
și se dezbracă noaptea, fără jenă,
infernul remușcări-l pune-n cui;

înțelepciunea-i amăgire pură,
prezentu-i face lacrima-pumnal,
ecoul să-l ferească, vezi, de ură,

s-acundă veșnicia în caval...
un lord cu ciocîrlii, azi, intră-n transă,
iar tu prinzi viitorul cu o ansă...

...deunăzi navigam într-o poveste,
pe valul ei ca un simbol spiral,
Zenitul însuși să-mi mai dea de veste,
că hoinăreala nu-i un truc fatal;

în pînze mai zburda euforia
acelui flaut, unduios regal
și la catarg veghea ceremonia
cu irizări din orizontul pal;

dormeau la prora focuri de agată
și dormita chiar marea, prinsă-n vrajă,
cînd presimțirea te smulgea deodată

din bezna remușcării, fără strajă,
coroană princiară dîndu-ți ție
și amintirea... care o să vie...

...părea că-i Toamna-n ceața dimineții,
focul mărunt copsese alt știulete,
departe, sus, în fîlfîiri, ereții
porneau de vînătoare să se-mbete...

... CU GRAIUL
Nicolae CABEL
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dormise noaptea scurtă între cai,
eu așteptam din cer să cadă luna,
s-aducă-n coiful visului mălai,
Fata Morgana să-mi cuprindă mîna...

aceștia-s zorii, lunecă duios,
peste harbujii ferecați în brumă
și mînzul – o himeră, unduios,

Nicolae Cabel,
date personale/fișă creație (selectiv)
- se naște la Buzău – 21 noiembrie, 1943; tata, Gheorghe – ofițer-fanfară, ulterior profesor de muzică 

(supraviețuitor la Cotul Donului); mama, Violanda – casnică;
- absolvent I.A.T.C. „I.L.Caragiale”, 1970; clasa Victor Iliu – Manole Marcus, respectiv Gheorghe Vitanidis 

– Silviu Dimitrovici;
- regizor film, SAHIA FILM, 1970-1992;
- 1974-1980 – lector Univ. Cultural- Științifică, București;
- 1977-1986, profesor asociat, I.A.T.C.;
- august 1990 – martie 1991, la Moldova Film, Chișinău, curs de regie film documentar și filmul „Iarba 

pentru caii liberi” (tineri plasticieni și compozitori din Basarabia);
- 1992-1994, Studioul cinematografic al Armatei;
- februarie 1994 – aprilie 1997, Editura Video, Ministerul Culturii;
- mai – decembrie 1997, consilier artistic, Antena1; decembrie 1997-iunie 2005, director artistic-

producție Antena1, apoi, pînă în aprilie 2017, director creație – Antena 3;
- realizează peste 100 de filme documentare, dintre acestea, la SAHIA FILM, în arealul Buzăului natal 

– 5; la Studioul Armatei – 3 (2 premiate la Roma și 2 citate prin „Ordin de zi” al ministrului); la Editura Video 
– 4, între care mediu metrajul – „Muzeul Satului, o inimă în patru anotimpuri” și zeci de video-documente;

- 1977 – membru titular al ACIN/UCIN;
- între 1993-2013, membru în Consiliul UCIN, cu sarcini în Comitetul Director și funcții temporare 

de Secretar și Vice-Președinte; editează primele 16 monografii din ciclul – Centenarul cinematografului 
românesc;

- filme în competiții naționale și internaționale; de 3 ori membru în Consiliul de administrație al 
Centrului Național al Cinematografiei;

- „In memoriam”, înființează și decernează Premiul VICTOR ILIU (Certificat OSIM din 2009) la diverse 
reuniuni de film și Saloane Foto începînd cu 2004;

- 2005 – „Cetățean de onoare” al Municipiului Buzău;
- debut, presa centrală, iunie 1968 – AMFITEATRU, cu girul lui Ion Băieșu și Adrian Păunescu; prezent 

în 4 antologii de poezie, în cîte una de reportaj și proză;
- debut editorial, 1978, „Cartea Românească”, nuvele –  „Somnul pe rîu”;
- 1996 – poezie, „o cometă în cușcă”, Clusium – Cluj-Napoca. Între 1997-2016 publică 5 volume-

monografice (Victor Iliu), 2 – evocări/memorii/confesiuni și 8 de poeme;
- colaborări (versuri, proză, eseu) la reviste literare (interne, externe), cotidiene și la Radio România;
- note, comentarii, cronici despre autorul în cauză, în ziare, reviste literare sau de film, în lucrări de 

sinteză precum: Barbu Eugen - „O istorie polemică și antologică a literaturii române”; Roger Boussinot - 
„l’Encyclopedie du Cinema” (1984, 1995); „Who is who în România” (2012, 2013).

pe tîmpla mea, safirul său de spumă,
lăsa ușor – suflare funerară,
spre viitorul răstignit în ceară...
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JALE GENETICĂ

Între mine şi lume, un văl impenetrabil. 
Din pianul suspendat, sunetele cad 
Ca o ploaie de vise scalpate.
Ziua, între paranteze crepusculare, 
Ascultă doina infernală a mitocondriilor.
Prin bocet străbat rugăciuni evazive –
Consecinţele egoismelor noastre desuete.
Curând vom deveni oseminte certe.
Doamne miluieşte, popa prinde peşte… 

PLÂNSUL INTERIOR
                                        
Stau în faţa dumneavoastră, 
Demn, puternic, surâzător.
Dar plânsul mi-a devenit
Supt, concav, interior.
Lacrimile îmi curg din ochi
Prin: nas, gură, esofag,
Laringe şi faringe 
În stomac şi plămâini,
De unde sângele le duce
În fiecare celulă a trupului
Meu scofâlcit.
Pe măsură ce mă îneacă,
Marea amniotică a lacrimilor 
Din care m-am născut,
În faţa voastră apar
Tot mai puternic
Şi mai surâzător.

EXTERNARE

Spitalul extirpează simţurile.
Priviţi caroseria unui rânjet
Şi sufletul care umblă în cârje!

AUTOPORTRET 

Mulatăul îmi murmură în piept,
Someşul îmi curge prin vine,
copilăria mi s-a ascuns în călimară.
Din cer, mama mă acoperă
cu o maramă de melancolie.

CABINA TELEFONICĂ

Sunt o cabină telefonică
Abandonată în vânt.

Nimeni nu sună, 
Am ruginit aşteptând;
Acum dacă sună,
Nu mai răspund.

CERTITUDINI  EVAZIVE...

Lucian GRUIA
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Sunt o cabină telefonică
Răsturnată de vânt.

REFLECŢII

Îmbătrânind,
oamenii
devin amintiri.
      
              *
În urna cu cenuşa sărutărilor
lacrimile nu sunt apă vie.

             *
În fruct, seminţele
se află
în camera mortuară.

CEŞTILE CU CAFEA

Deşi urât ca dracul,
Sunt bun şi blând
Ca un înger pierdut.
Ţi-am pus sufletul în palme;
Tăcerea ta m-a durut.

Vine iarna polară
Şi totul va îngheţa.
Vor rămâne în lume,
Neîncepute, doar
Două ceşti cu cafea.

 RUGĂ  REA

Pe şoapta nopţii
Coapsa ta;
Pe luciul gheţii,
Mâna mea;
Pe gheaţa nopţii,
Coasa grea;
Pe negrul gheţii,
Şansa mea.
Topească gheaţa
Ruga mea
Să cadă-n mână-mi
Coapsa ta.

NEDUMERIRE

Stau între două oglinzi paralele.
Una îmi reflectă chipul frumos,
Cealaltă pe cel urât.
În oricare mă privesc,
Îmi văd numai chipul frumos
Pe cel urât îl văd doar ceilalţi

Petru Birău, Arhaică IX, 2010, ulei pe pânză
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George CANACHE

Salut!1*

        )2**

Salut!3***

(Din volumul Business Class, în pregătire la Editura Contrast)

1 *Cuvântul salut figura în şcoala pythagoreică drept semn de recunoaştere pentru cei iniţiaţi în mistere: aritmetică, 
geometrie, astronomie... Pentru o cunoaştere instantanee, el semnifică: te-am văzut, te-am recunoscut, mi-a părut bine. 
În interpretarea cabalistică se poate desfăşura prin litere în colţurile pentagramei. Printre cele şaptezeci şi nouă de nume 
ale lui Iisus a renăscut şi cuvântul salut.

2 **Placentara tăcere.
3 ***Când sunteţi salutat, puteţi completa nota explicativă. Dar, vorba grădinarului chinez: nu poţi aduce Lumea într-o 
grădină. Jocul cu mărgele de sticlă?! Un simplu gest.

Cu pălării de fetru
Jazz-poem
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G. C.: Domnule doctor 
Mihai Neagu Basarab, 
aveți în urmă mai mult 
de o jumătate de secol de 
activitate scriitoricească 
și publicistică, aproape 
o jumătate de secol de 
activitate medicală și de 
cadru didactic universitar, 
în țară și în străinătate. Nu 
spun „în Germania”, pentru 
că știu că la un moment 
dat ați ținut un curs de 
homeopatie la Universitatea 
din Basel. 

M.N.B.: Domnule 
Canache, în Germania, nu 
am avut de la început, numărul de pacienți cu 
care eram obișnuit să lucrez în România. Au 
trebuit să treacă mai mulți ani, până când am 
ajuns să lucrez la capacitate maximă adică 
optimă. Și în cei trei, patru ani în care m-am 
acomodat, am putut să desfășor o activitate 
științifică și didactică mai intensă, am avut timp. 
Oricum, astăzi, pentru a lăsa impresia că aș avea 
randamentul de acum treizeci de ani, trebuie să 
lucrez în fiecare zi o oră sau două în plus. Și mă 
înspăimântă perspectiva că, peste nu prea mulți 
ani, în ziuă n-o să mai încapă orele de care aș 
avea nevoie în plus pentru a lăsa impresia că-mi 
păstrez randamentul din perioada studenției. Mă 
pregătesc pentru a mă mulțumi cu un randament 
evident mai scăzut, cu speranța că nu voi deveni 
depresiv cu această ocazie. 

G.C.: Știu că ați fost un scriitor precoce. 
Ca student v-au apărut primele trei volume, 
ați făcut și multă publicistică în periodice și la 
radio. Ați avut rubrici la „Viața studențească”, 
„Amfiteatru”, „Albina”, „Săptămâna”, „Filatelia”, 

„Astra”, „Magazin” ș.a. 
Numărul revistelor și 
ziarelor la care ați publicat 
ocazional este încă mai 
mare, cuprinzând și o 
serie de reviste românești 
din străinătate, ale 
exilului ca „Vatra”, 
„Cuvântul românesc”, 
„Dorul” și bineînțeles, 
„Buletinul bibliotecii 
române din Freiburg”, pe 
care îl editați și îl redactați 
singur de aproape șase 
ani. Care din colaborările 
dumneavoastră v-au 
mulțumit în mod deosebit?

M.N.B.: Ca să fiu sincer, „Buletinul 
bibliotecii române din Freiburg” și revista 
„Filatelia” deci revistele pe care le-am condus 
personal, rămân favoritele mele. Trebuie să 
recunosc și că la „Albina” lui Ion Bănuță, la „Viața 
studențească” a lui Nicolae Stoian și la Radio, la 
emisiunile lui Sebastian Sârcă și, mai recent, la 
cele cu Valentin Protopopescu, am participat și 
particip încă plin de încântare, în ciuda cenzurii 
de altă dată, cea de acum nesocotind-o într-o 
oarecare măsură, fiind pensionar. 

G.C.: Considerați că astăzi mai 
funcționează cenzura?

M.N.B.: Atâta vreme cât poți fi pedepsit 
pentru opiniile tale teoretice, cenzura există. 
Nu e ceva rău, în principiu. Depinde de cine o 
face și cu ce intenții. Fără o minimă cenzură, 
s-ar instala anarhia. Într-o omenire decăzută 
și incultă, mass-media este mult mai puternică 
decât la Academia Română. 

 ÎNTOTDEAUNA SE POATE MAI 
RĂU, SAU MAI BINE... 

George Canache în dialog cu Mihai Neagu Basarab

În exclusivitate 
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G.C.: Despre Bănuță și Nicolae Stoian 
nu se mai vorbește astăzi decât că ar fi fost 
comuniști. Cum de v-ați înțeles cu ei?

M.N.B.: Toți șefii de edituri și periodice, 
ca și toți șefii, în general, erau comuniști sau se 
prefăceau că sunt comuniști pentru o bucată de 
pâine mai mare, deci se îndepărtau de poziția 
lui Vasile Voiculescu, sau Codin Mironescu, 
sau Alexandru Dragomir, sau Petre Țuțea. Nici 
Voiculescu și nici Țuțea n-au fost directori de 
publicații comuniste, chiar dacă au devenit 
directori de direcție culturală și religioasă pentru 
mulți tineri de valoare, marginalizați în ziua 
de azi, ca a suta dovadă, că încă ne mai conduc 
comuniștii. Comuniștii care lucrau în cultură, 
deci cei care făceau educație și nu reeducare, în 
măsura în care erau inteligenți și măcar patrioți, 
dacă nu în stare să pună interesele națiunii 
deasupra intereselor personale, nu erau ca aceia 
din alte branșe ale construcției socialismului cu 
orice preț. Desigur, erau și printre culturnici 
unii mai proști, alții mai ambițioși, oportuniști 
hotărâți să treacă peste cadavre ca să facă atunci 
o carieră, încă ne compromițătoare în ziua de azi, 
acest ultim element constrângându-mă să nu dau 
alte exemple decât pe răposații Adrian Păunescu, 
Vadim și Paler. Cei încă vii, deși au trecut bine 
de 80 de ani, sunt mai tari ca niciodată, pentru 
că nu-i mai poate oricând lichida Ceaușescu, așa 
cum ar merita încă, din orice punct de vedere. 
În această agonie generală a civilizației omenești 
pe care am început de ani buni s-o trăim, cei mai 
periculoși oameni sunt carieriștii ambițioși care 
se bagă în politică și distrug țară după țară. Să 
sperăm totuși, că graba strică treaba. 

G.C.: Apreciez optimismul dumneavoastră. 
Dar am avut impresia că ați evitat să folosiți 
cuvântul naționalist, pe care l-ați înlocuit prin 
vechea lui definiție. 

M.N.B.: Domnule Canache, sunt sigur că, 
dacă omenirea va supraviețui unui război atomic, 
nu va reuși aceasta decât după o restructurare, 
care, dacă aș supraviețui atâta, ceea ce e imposibil, 
în mod sigur nu mi-ar conveni. Reașezarea 
prețurilor, din epoca de aur, cum o numea Paler 
ca demnitar comunist, m-a făcut foarte prudent 
și chiar ușor ostil schimbărilor. Nu știu însă 
în ce măsură nu suntem caraghioși criticând 
comunismul, când astăzi, din multe, destule 
puncte de vedere, situația generală este încă mai 

vitregă pentru marea majoritate a românilor, 
ca urmare a faptului că garnitura întâia a 
fost înlocuită cu a doua, mai incompetentă 
decât prima, și pe deasupra fărâmițată într-o 
sumedenie de partide. 

G.C.: Totuși, dumneavoastră ați reușit 
să vă realizați într-o oarecare măsură, atât în 
străinătate, în Germania, cât și în țară, unde 
continuați să contați ca român, și nu numai 
la scrutinele electorale. Sunteți membru al 
Academiei de Științe Medicale din România, 
ați fost distins cu „Meritul academic” de către 
președintele Academiei Române, ați publicat 
zeci de cărți care s-au bucurat de un binemeritat 
succes, fiind premiate de diferite foruri culturale 
și științifice. Am putea spune: o viață împlinită.

M.N.B.: Dacă mi-aș considera viața 
împlinită, m-aș retrage. Continui însă să mă simt 
din ce în ce mai dator față de patria din ce în ce mai 
amenințată, față de strămoșii noștri de valoare, 
din ce în ce mai uitați, față de contemporanii 
noștri, din ce în ce mai nepăsători față de propriul 
destin, față de urmașii noștri, uitați încă înainte 
de a se naște. Nu văd o soluție salvatoare, dar 
observ totuși că, pentru ei, chinezii au găsit una: 
„Perestroika fără Glasnost”. E mai mult decât 
Perestroika plus Glasnost, care pe români ne-a 
livrat dușmanilor. Democrația a ajuns la o vârstă 
la care nu mai produce decât monstruozități, 
este complet scăpată din chingile constrângerilor 
morale și chiar juridice (mai ales în România, 
unde democrația nu este admisă de autorități 
decât ca sursă de aberații de tot felul. Să ne 
amintim câteva proiecte legislative: „Infracțiunea 
de mită începe de la 200.000 de euro în sus, dacă 
e înmânată personal, și de la 1.000.000 de euro 
în sus, expediată prin intermediar, sau invers, 
nu-mi mai amintesc acum cu precizie proiectul 
de lege. Aici încep discuțiile: dacă se varsă direct 
într-un cont intermediar din Lichtenstein, e prin 
intermediul băncii, sau direct? Problema cinstei 
și a corectitudinii nu se mai pune.)

G.C.:Totuși, oamenii cinstiți n-au dispărut 
complet.

M.N.B.: Micșorarea continuă a numărului 
lor este o tragedie. Actualul sistem de învățământ 
poartă vina maximă, deși nu este decât o rotiță 
care se mișcă armonic într-un sistem infracțional 
și antinațional perfect. Este îngrozitor: de 
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câteva sute de ani ne străduim să ne ridicăm 
popoarele la rangul de națiuni, iar acum luptăm 
cu toată violența posibilă ca, în puține decenii, 
să transformăm națiunile în populații analfabete 
funcțional, să formăm suboameni, astfel ca să nu 
conteze cine vor fi cei 5-6 miliarde de urmași de 
foști cetățeni care vor trebui exterminați după 
înlăturarea tuturor celorlalte pericole, pentru a 
nu mai fi înghesuială pe planetă.

G.C.: Exagerați și-mi pare rău, pentru că 
toată activitatea dumneavoastră, ca și a altora 
din aceeași familie spirituală este îndreptată 
pentru restaurarea competențelor profesionale, 
a cinstei, a patriotismului, civilizației și valorilor 
morale, în general. Știu că scoateți anual, de 
șase ani, un „Buletin al Bibliotecii Române din 
Freiburg” de peste 600 de pagini, format mare și 
cu literă mică, în care luptați pentru combaterea 
racilelor actuale. Această înfrigurată activitate 
susținută vă contrazice scepticismul, ca și 
convingerea că mai sunt destui de aceeași parte 
a baricadei cu dumneavoastră. 

M.N.B.: Ceea ce contează astăzi sunt banii 
și armele. Cei care vor să salveze prin cultură 
omenirea astăzi, n-au nici bani, nici arme. 
Pesimismul meu nu e nejustificat, pentru că 
dușmanii acționează sinergic cu entropia. Nu 
uitați că în războaie, în revoluții și-n regimurile 
totalitare au fost întotdeauna uciși cei mai buni. 

De mii de ani omenirea cunoaște astfel o selecție 
negativă. Strădaniile unora ca noi nu fac decât, cel 
mult, să amâne deznodământul. Dar toate aceste 
strădanii nu reușesc să producă o întârziere mai 
mare decât ar fi posibil să aibă loc prin greșeli ale 
dușmanilor omenirii, pe care-i putem deja numi: 
multinaționalele, imperiile celor fără patrii. 
Norocul nostru este că încă se mai concurează. 
Până când numărul lor nu se reduce cam la un 
sfert din câte sunt astăzi, mai putem spera la o 
întârziere. La luptă nu trebuie însă renunțat, 
e o problemă de demnitate, de delimitare de 
cozile de topor care vor avea ce merită, când 
vor și sacrificate, cu o anumită scârbă, așa cum 
stârnesc uneltele cu care se comit netrebnicii. 
Urmașilor noștri li se va da această satisfacție, 
mimarea unei reintroduceri a ideii de justiție în 
societatea omenească. 

G.C.: Cu multă plăcere aș continua 
interviul acesta, dar mi-e frică să nu-mi 
sporească și mie prea tare pesimismul. Vă 
mulțumesc. 

M.N.B.: Cu plăcere. Oricând sunt gata să vă 
fac preziceri relativ amănunțite, fără a vă putea 
mărturisi însă date exacte. Mecanismele sunt 
prea complicate pentru a putea fixa niște repere 
în timp. Cred însă că nu mă hazardez când afirm 
că nu voi apuca triumful dușmanilor secolelor de 
înflorire a umanității.  

Neagu Mihai Nicolae, pseudonim literar Mihai Neagu Basarab , s-a născut la 3 mai 1946 la București, medic și 
scriitor, a urmat Liceul Gheorghe Lazăr din București, apoi Facultatea de Medicină Generală a Universității de Medicină 
și Farmacie Carol Davila din București, absolvită în 1971. 

Intern prin concurs al spitalelor din București (1971-1973), apoi asistent la Facultatea de Medicină Generală din 
București, la catedra de Istoria medicinii și Deontologie medicală. Specializat în psihiatrie (1975-1978), doctor în științe 
medicale în 1977, medic primar psihiatru din 1990, la Spitalul Clinic de Psihiatrie Dr. Gh. Obreja din București. 

După mineriada din iunie 1990 obține o bursă la Freiburg în Germania, unde va continua să lucreze ca medic de 
familie în propriul cabinet medical. 

A publicat numeroase cărți de medicină și de popularizare a medicinii, ca: „Medicina de voiaj”, „150 de remedii 
homeopatice vegetale” și „Nevrozele și turismul”, în colecția „Vacanța și sănătatea” a Editurii Sport Turism”, „Medici 
despre geniu”, în colecția ”Cristal” a Editurii Albatros, ”Pe urmele lui Victor Babeș”, ”Paracelsus, călătorie neîntreruptă”, 
dar și numeroase studii de specialitate 

Ca scriitor, după debutul în 1967, publică încă în perioada studenției 3 volume de teatru („Butoiul lui Diogene și 
Mica publicitate”, în colecția „Luceafărul” a Editurii pentru Literatură,1969; „Frânghia de rufe a familiei”, la Cartea 
Românească și „Scurtă poveste cu un suveran zănatic”, la Editura Eminescu, ambele în 1971). Urmează încă două volume 
de teatru, din care „La Gura leului” a fost distinsă cu premiul pentru dramaturgie al Asociației Scriitorilor din București 
în 1985. Ca student, a mai primit Premiul I pentru dramaturgie al revistei „Amfiteatru” în 1968. A tradus și prefațat un 
volum de „Teatru”, de Tristan Bernard. După 1990, a publicat la Editura Magic Print din Onești 6 volume de „Conferințe 
freiburgheze și alte scrieri”, „Ultima boemă bucureșteană (1964-1972)”, „In vino nobilitas”, aceste două din urmă cărți 
fiind reluate spre republicare, după amplificarea lor de către Editura Compania din București. Și după pensionare, a 
continuat să publice cărți și studii de istoria medicinii, homeopatie și acupunctură mai ales la Editura Magic Print. 
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Mărturisesc lipsa 
de originalitate  

a titlului. L-am parafrazat 
pe istoricul și geograful 
american Jared Diamond, 
autorul unei remarcabile 
sinteze apărute acum 13 ani 
și intitulate „Căderea. Cum 
decid societățile umane să 
piară sau să reușească”. 
Nu am făcut însă o alegere 
întâmplătoare. Îmi vine 
deseori în minte această carte pe care o am în traducere 
franceză, de fiecare dată când văd comunicatele 
Institutului Național de Statistică dar și când observ 
cum unele națiuni fac eforturi pentru a există și în 
viitor. Gânditorul american este de părere, pe bună 
dreptate, că succesul sau insuccesul celor mai multe 
societăți umane nu reprezintă o fatalitate. « Norocul 
e un termen poetic », spune și Nicolae Iorga în 
lecția de deschidere a anului universitar 1900/1901 
la Universitatea Bucureşti. « Niciun popor nu l-a 
avut vreodată fără să-l merite. Spiritele superficiale 
numesc astfel o răsplată pe care nu o pot înțelege pe 
deplin (…), precum în nenorocire ele nu deosebesc 
pedeapsa inevitabilă care atinge popoarele ce nu-și 
asigura viitorul prin muncă ». Aceste enunțuri sunt cu 
atât mai valide pentru România, o țară care are toate 
datele pentru a fi un stat prosper și pentru a privi spre 
viitor cu siguranță că anul 1918 va fi celebrat și peste 
100 de ani. Și totuși această țară cu resurse importante, 
parte a celui mai prosper club de națiuni (Uniunea 
Europeană) și a cărei securitate este garantată de cea 
mai puternică alianța din istorie (NATO), cunoaște al 
doilea declin demografic din lume după Siria, teatru 
al unui devastator război. An de an, peste 100 000 
de români cu vârste între 20 și 45 de ani alimentează 

demografia statelor de la vest de 
țară noastră și creează acolo plus 
valoare. De la ultimul recensământ, 
din octombrie 2011, și până în 
prezent suntem mai puțini cu două 
milioane de locuitori iar demografi 
serioși, precum  Vasile Ghețău, 
directorul Centrului de Demografie 
al Academiei Române, afirmă că 
nu se mai poate face nimic pentru 
a opri acest declin (dacă s-ar 
lua măsuri eficiente, populația 

s-ar stabiliza abia în jurul anului 2070 !). Scăderea 
populației înseamnă  îmbătrânire accentuată, scăderea 
pieței și o atractivitate mai redusă pentru investitori, cu 
imposibilitatea pe termen mediu și lung a menținerii 
unor rate de creștere care să permită reducerea 
decalajelor față de țările aflate la vest, începând 
cu Ungaria și Slovacia. Căci iată, alimentăm și 
demografia celor două foste surori într-ale construcției 
socialiste, pe piață muncii din Ungaria fiind angajați 
peste 34000 de români iar pe cea din Slovacia, 6000. 
Dar nu numai că ne pierdem cea mai importantă 
resursă, cea umană, însă facem prea puțin pentru a 
pune în valoare resursele umane de calitate care au 
decis să rămână acasă. Suntem indiferenți la faptul că 
500 000 de copii cu vârste între 7 și 18 ani nu urmează 
nicio formă de învățământ. Tratăm cu nepăsare 
înstrăinarea terenurilor agricole cu perspectiva 
scoaterii lor din circuitul economic românesc. Nu 
ne-a deranjat declinul unor sectoare industriale în 
care România își făcuse un nume (petrochimia, 
utilajul petrolier, diamantele sintetice, producerea 
de rulmenți, industria de material rulant, industria 
producătoare de echipamente agricole), unde existau 
piețe de desfacere și care susțineau pe orizontală alte 
sectoare de producție dar mai ales asigurau României 

ULTIMUL CENTENAR.  
CUM DECIDE NAȚIUNEA ROMÂNĂ 

SĂ IASĂ DIN ISTORIE

Ştefan POPESCU[1]
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o populație activă cu competențe tehnice fără de 
care nu poți vorbi de dezvoltare și modernizare. 
Menținerea României pe harta petrochimiei, 
utilajului petrolier și aeronauticii era o chestiune și de 
demnitate națională. Țară în care s-a născut industria 
petrolului și a gazului natural, țară care a pus bazele 
aeronauticii este obligată, dacă are respect de sine, să 
rămână printre națiunile fruntașe în aceste domenii. În 
ultimii treizeci de ani, România a pierdut 300 000 de 
ingineri iar sectorul cercetare-dezvoltare s-a restrâns 
de la 130 000 de angajați la începutul anilor 1990, la 
ușor peste 18 000 în prezent (în timp ce Bulgaria are 
16 000, Cehia 37 000 iar Polonia 82 000 !). Și asta 
într-o perioada în care omenirea și-a făcut intrarea 
în cea de-a patra revoluție industrială. Avem falsă 
impresie că vom reprezenta ceva în lume numai prin 
atragerea de call center-uri și mall-uri, prin amploarea 
serviciilor de videochat (oficial, 150 000 de persoane, 
locul 1 în lume) care revela o societate fără repere, 
cu grave probleme etice. Ne îndreptăm cu pași repezi 
spre o subdezvoltare cronică în care contează numai 
supraviețuirea. Segmentele sănătoase din societatea 
românească sunt minoritare și incapabile să facă 
sistem. Pe scurt, suntem un organism bolnav care nu se 
tratează și care trăiește cu iluzia că moartea nu îl poate 
atinge iar schimbarea generațiilor (« necontaminate 
de comunism » dar în marea majoritate nepregătite, 
fără o identitate națională bine conturată, crescute în 
cultură individualismului) reprezintă soluția miracol. 
Iar un organism bolnav nu poate exercită vreo 
influență în afară frontierelor sale, cu alte cuvinte în 
politică internațională. Ne îmbătăm cu iluzia că jucăm 
alături de nucleul dur al Uniunii Europene, uitând că 
influență României este din păcate a ceea a celei de-a 
două cele mai sărace țări din comunitate. Degeaba 
vom organiza impecabil în primăvară summit-ul de la 
Sibiu privind viitorul Uniunii Europene dacă nu vom 
sti că interesele României să se regăsească în deciziile 
luate.  

Într-o perioada în care Uniunea Europeană 
își regândește arhitectură, stăm deoparte de la 
dezbaterile privind viitorul acesteia și nu căutăm 

accelerarea absorbției de fonduri europene, atât cât va 
mai fi posibil. Riscul instituționalizării unei Europe 
cu mai multe viteze este real deoarece singură metodă 
de a rezolva crizele Uniunii stă în simplificarea 
procesului de decizie și în gruparea statelor pe criterii 
de dezvoltare. Va există o Europă a nucleului-dur, o 
zonă intermediară în care vor intră Polonia, Ungaria, 
Slovacia, Cehia, Croația, evident Țările Baltice și o 
periferie din care vor face parte România, Bulgaria 
și țările Balcanilor de Vest. Această dinamică nu mai 
poate fi oprită!

Din păcate, aceste subiecte lipsesc din dezbaterea 
publică, dominată de lupte politice mărunte. Și atunci 
cum să nu afirm că societatea românească suferă de 
un Sindrom Bizantin care nu mă poate face să fiu 
optimist ? Pe 29 mai 1453, numai 9-10000 de soldați 
și civili apărau Constantinopolul asediat de ostile lui 
Mahomed al ÎI-lea, restul populației fiind ocupată cu 
dezbaterea despre sexul îngerilor. Așa suntem și noi. 
Revenind la istoricul și geograful american amintit la 
începutul acestor rânduri, acesta identifica 4 semne 
care prevestesc ieșirea unei națiuni din istorie : 

1. Neidentificarea problemelor reale ; 
2. Ignorarea problemelor reale atunci când sunt 

identificate ; 
3. Acțiunea greșită, atunci când se decide să se 

intervină pentru a le remedia ; 
4. Menținerea unui sistem de valorii neadecvat 

cu mersul epocii. 
România se încadrează perfect în An Centenar 

în toate cele patru tendințe. Iată de ce îmi este teamă 
că va fi primul și ultimul nostru Centenar!

[1] Doctor în istoria relațiilor internaționale 
la Sorbona. Este cadru didactic al Scolii 
Nationale de Studii Politice si Administrative. 
Fost secretar de stat in Ministerul Afacerilor 
Externe, actualmente ocupa functia de director 
adjunct Reglementare si Afaceri Publice in 
compania Engie Romania S.A.

n
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„Eu vă blestem în numele 
durereii/Ce-a ros în noi cu asprii 
ei acizi:/Vă pălmuiască mânecile 
goale,/Zbătute-n vânt, a mii de 
invalizi,/Bucatele vă sângereze-n 
gură/Și groaza să vă ciocănească-n 
uși!/Să vă frământe visele, cu ură,/
Scheletele flăcăilor răpuși!//Eu vă 
blestem în numele vieții/Pe care-o 
ducem demni și îndârjiți:/Să nu 
puteți să râdeți, nici să plângeți,/
Să nu puteți urî, să nu iubiți!/Să n-aveți noapte și 
nici zi cu soare,/Să n-auziți nici să rostiți cuvânt,/
Să duceți traiul pulberii hoinare/Și-al nourilor 
fugăriți de vânt!//Când peste nepăsarea gropii 
voastre/Uitarea-și va așterne sur zăbun,/Abia 
atunci au să ostoiască/Mâniile blestemului ce-l 
spun.”

Iar obiectul blestemului meu sunteți 
dumneavoastră domnule Johanis care vă simțiți 
confortabil în scaunul de președinte și pe care 
îl apărați cu acțiuni de tipul măcelului de la 
„Colectiv” și cu agresiuni de tipul celor petrecute 
în seara și noaptea zilei de 10 spre 14 august 
2018, acțiune la care am trecut milimetric pe 
lângă a asista la un linșaj transmis în direct. 
Obiectul blestemului meu sunteți dumneavoastră 
domnule Helvig, șef al unui serviciu care nu-și 
îndeplinește misia lui de prevenire a acțiunilor ce 
se pun la cale împotriva ordinii de drept din țară. 
Obiectul blestemului meu sunteți dumneavoastră 
domnule Orban și dumneavoastră domnule Barna 
care mimați democrația și luptați pe toate căile 
pentru schimbarea regulilor prin forță și nu prin 
norme constituționale și democratice.

Obiectul blestemului meu sunteți dumnea-
voastră toți cei care ați încercat să vă ascundeți 
sub umbrela „nemulțumirii diasporei” pentru a da 

foc străzilor pentru a crea fum și 
a colora cu sânge luptătorii pentru 
menținerea ordinii. Abia că ați 
vulgarizat noțiunea de „diaspora” 
a cărei semantică bag seama că nu 
o înțelegeți.

Ce concluzii pot trage eu 
acum, la numai câteva ore de pauză 
(pentru că nu am nicio convingere 
că lucrurile s-au limitat la doar o 
noapte) despre scopurile avute în 

vedere de lașii organizatori ai manifestărilor de 
forță și huliganism. Pentru a face o mișcare pe 
placul președintelui alogen figuri transfigurate 
varsă pe gură și prin atitudini valuri de ură și de 
bestialitate fără a avea, concret o cauză, alta decât 
preluarea sloganurilor suburbane ale alogenului 
ce-și trădează lipsa de aderență la poporul care, 
în definitiv, l-a ales în jilțul în care declară că se 
simte confortabil. 

„Jos Guvernul” fără a spune la obiect de 
ce, „Ciuma Roșie” fără a preciza elementele de 
coincidență, „Hoții și penalii” declarați de cei ce 
fac obiectul blestemului de mai sus cu încălcarea 
directă a prezumției de nevinovăție (slogan aflat 
curent pe buzele și în fiecare ieșire în public a 
președintelui agitator-organizator al nebuloaselor 
răzmerițe) nu pot justifica nici măcar blocarea 
unei alei sau intrări stradale, nicicum a unei piețe 
centrale din care afluiesc șapte-opt direcții de 
circulație urbană.

Încercând să-mi dau mie însumi unul-două 
răspunsuri la concluziile ce mi le-ași putea trage 
ar însemna să mă felicit că din capul locului 
l-am suspectat public pe președintele Johanis de 
amestec direct în organizarea genocidului ce a 
rămas pentru istorie sub numele de „Colectiv”. 
Și tot astfel sunt acum tentat să-l acuz pe același 

BLESTEM  
URA ȘI BATJOCORIREA DEMOCRAȚIEI

Victor VERNESCU
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președinte de amestec direct în organizarea și 
scrierea foii de parcurs a bestialei manifestații 
din 10 august 2018. De-mi cereți argumente 
vă răspund că le aveți la îndemână fiecare 
dintre dumneavoastră: sloganurile din Piață 
sunt patentul acestuia. Lipsa de acțiune sau, 
mă rog, lipsa de eficiență în favoarea poporului 
care-i plătește atât de bine și care le dă an de an 
tot mai multe fonduri bănești pentru dotare și 
perfecționare a Serviciului de Informații îi acuză, 
atât pe șefii acestuia, cât și pe președintele CSAT, 
cel care păstorește acest serviciu și care nu este 
altul decât același președinte confortabil.

La rândul lor, președinții partidelor din 
opoziție, membrii acestora prin participarea 
directă și nemijlocită la această demonstrație 
de forță, confiscând-o (dacă era, în mod real, 
ceva de confiscat) se fac vinovați de susținere 
a urii unei haite animalice a cărei rațiune era și 
este întunecată de bestialitatea unor cugete fără 
scrupule și haine. Iată subiectele către care se 
îndreaptă cu durere dar cu sinceritate blestemele 
mele, atât de bine adunate și puse în pagină, 
pentru alți subiecți, de geniul lui Nicolae Labiș.

Dar întrebările și blestemele nu se pot (ar fi 
nedrept) opri aici.

Îl întreb direct pe domnul confortabil 
președinte ce vrea să facă din această țară a cărei 
apărare de drept o neagă, ba chiar mai grav, cere 
umilului său servitor (l-am numit pe actualul 
procuror general al republicii-Augustin Lazăr) 
să ancheteze pe cei care, punându-și propria lor 
viață între paranteze au luptat și luptă pentru 
menținerea ordinii de drept. Domnule confortabil 
președinte, dacă în nemăsurata dumneavoastră 
trufie vi se pare prea constrictivă libertatea de 
acțiune conferită de Constituție ce nu vă îngăduie 
să fiți vioara întâia în toate (precum se vede că 
și-ar dori și-și dorește „augusta” dumneavoastră 
incompetență) nu aveți decât trei soluții: luptați 
pentru schimbarea Constituției după propriul 
dumneavoastră plac, sau așteptați până la viitoarele 
democratice alegeri și convingeți electoratul să vă 
aleagă „guvernul dumneavoastră” ori, ca cea de a 
treia cale care, de drept, ar trebui să fie prima, 
acceptați situația în cadrul căreia ați candidat și 
electoratul („?”- semn deloc întâmplător așezat 
aici) v-a ales ca președinte și acționați așa cum vă 
impune fișa postului pe care cred că, atunci când 

ați acceptat să candidați, o cunoșteați deja. 
Dumneavoastră, domnule președinte, ați 

abdicat cu bună știință la funcția dumneavoastră 
de moderator/mediator, de intermediar între 
instituțiile statului și între stat și societate și v-ați 
și vă erijați în organizatorul manifestărilor de 
ură, de dispreț și de grofească tradiție șovinistă 
proprie sorgintei din care vă trageți

Domnilor șefi ai partidelor de opoziție, 
bravilor membrii ai acestor partide care 
vedeți numai paiul din ochii adversarilor (nu 
al dușmanilor) politici neglijând bârna din 
propriii voștri ochi, opriți-vă. Nu aruncați țara 
în aer acum când, de fapt, declarați că sărbătoriți 
centenarul Marii Reuniri. Prin acțiunile pe care le 
întreprindeți riscați voi și ne vitregiți pe noi să nu 
mai aveți  ce sărbătorii.

Preluând inconștientele alegații rostite de 
președinte împotriva obligațiilor constituționale 
în momentul în care evenimentele erau în 
desfășurare, dumneavoastră, domnule Orban, cu 
aceeași inconștiență, cereți anchetarea forțelor de 
menținere a ordinei de drept și nu pe cei care cu 
violență încearcă să o răstoarne.

De aproape o lună de zile vuiesc rețelele de 
socializare cu indivizi care cheamă la răsturnarea 
Guvernului (pentru că actualul prim-ministru 
refuză să-l imite pe halucinantul Ponta și să-l 
asculte pe confortabilul președinte ca măcar la a 
cincea cerere de demisie să și-o și dea), instigă 
populația marilor orașe și a marilor aglomerații 
românești din străinătate și nimeni din serviciile 
de securitate nu au nici o reacție. De peste o 
lună de zile anumite posturi de televiziune fac 
loc în programele lor acelorași indivizi pentru 
ași expune sloganurile de îndemn la violență 
precum și programul lor dement de acțiune și 
nici vigilentul CNA, nici alte instituții cu misiune 
în domeniu nu iau nicio poziție. Păi ar trebui 
să fie neghiobi ca, în fața unor asemenea forme 
de accept, aceștia să nu continue mizerabila lor 
misie.

În seara zilei de 10 august 2018, stând în 
fața televizoarelor, știai moment cu moment 
ce urmează să se întâmple. Și așa se petreceau 
evenimentele în dinamica lor.

Nici nu era greu, scenariștii unor astfel 
de acțiuni nesuferind de prea multă imaginație. 
Scenariul, mereu același, s-a întâlnit la noi în 
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1989, apoi l-am văzut prin Egipt și alte țări arabe, 
l-am urmărit în maidanul de la Kiev, în piața 
din centrul Tbilis-ului în Georgia și într-o formă 
puțin modificată l-am văzut la turci și s-a încercat 
la greci.

Și, culmea, toate seamănă al Naibii de bine 
cu fostele mineriade din anii ʹ90 de la noi. Și 
atunci, cu ce tupeu își mai permit unii demagogi 
azi să critice ca pe ceva de neîngăduit acele 
mineriade (când, să ne amintim, organele de 
protecție a ordinii de drept erau destructurate și 
nu aveau capacitățile de azi), dar le practică cu 
obstinație.

Personal apreciez că și acum, din cauza 
atitudinilor iresponsabile ale unui președinte 
confortabil, a unor partide din opoziție cu gureșii 
gargaragii ce sunt mereu împinși în față pentru 
ca, prin mahalagisme verbale să încerce să se facă 
credibile, neluând în seamă că astfel de practici le 
tot afundă în subsolul sondajelor populare, că și 
acum, spuneam, forțele de ordine își arată unele 
timidități în modul de acțiune. Forței trebuie să 
i se răspundă cu forță și în aplicarea forței nu 
trebuie să existe... mănuși.

Dacă nu se acționează cu hotărâre orice 
tembel își poate face mendrele și poate arunca în 
aer un oraș, un județ, o țară.

La ora actuală, România, în partea a doua 
a anului centenar, este o țară ruptă în două cu 
un popor profund dezbinat. În aceste condiții, în 
lipsa unui președinte mediator conștient de misia 
sa, nu rămâne decât legea. Iar legea trebuie pusă 

în aplicare cu maximă operativitate și acuratețe de 
forțele de menținere a stării de drept. Iar acestor 
așa zise meeting-uri care evită să se legitimeze și 
deci se situează din capul locului în afara ordinii 
de drept, trebuie să li se aplice cu cea mai mare 
severitate LEGEA.

Victor Vernescu    11.08.2018

P.S.- De câtă ipocrizie și de cât sadism 
poate fii stăpânit un sadic ziarist sau membru 
al unui partid din opoziție care încearcă să 
învinovățească pe colegii celei care a scăpat, la 
centimă, de un linșaj și nu pe cei care se cățărau 
cu sălbăticie pe umerii altora sau se urcau pe fel 
de fel de grilaje pentru a apuca să dea un pumn 
sau un bombeu nefericitei!....

Aruncarea vinovăției de violență pe seama 
unor ipotetice galerii de fotbal este o grobiană 
diversiune. Nu domnilor, acele grupuri violente 
sunt formate din elemente bine instruite și educate 
în spiritul urii, adevărați profesioniști ai crimei. 
(Amintiți-vă la ce ne spunea nefericitul acela de 
la Videle care se recomanda cu nonșalanță că 
este realul organizator al evenimentului din 10 
august 2018. El spunea că este vorba, nici mai 
mult, nici mai puțin, decât de o revoluție și nu 
de o manifestație pașnică. Tot el ne spunea, la 
o întâlnire dela o comisie parlamentară, că sunt 
pregătite grupuri paramilitare de câte cinci tineri 
care vor acționa cu precizie). Qvoterat ...

m



       Gândul Anonimului  Nr.  67-68     *     Anul  XVI/Decembrie 2018 76

OPINII

Ca mărime fizică, 
energia repre zin tă 

capacitatea unui sistem fizic de  
a efectua un lucru mecanic, cu 
alte cuvinte de a mișca lucrurile 
din loc intr-un scop dorit de om 
- energie utilă, sau intr-un scop 
distructiv contrar dorințelor 
si necesităților omenești. În 
sistemul internațional de unități 
energia se măsoară în Jouli (simbol J), cu multiplii 
și submultiplii ei, dar există și alte unități tolerate, 
caloria (C), cu multiplii și submultiplii ei,  MWh, 
cu multiplii și submultiplii ei și altele mai puțin 
populare și cunoscute. Când mișcarea produsă se 
dezvoltă la nivelul molecular al sistemelor fizice 
examinate, apare ca formă de manifestare a 
energiei căldura, caracterizată prin modificarea 
temperaturii sistemului respectiv. 

Cea mai populară percepție a noțiunii 
de energie este energia electrică asociată 
întotdeauna unei stări speciale a materiei, 
caracterizată de existența unui câmp electric sau 
a unui câmp electromagnetic în spațiul în care 
apare energia electrică. Energia electrică are 
proprietatea esențială că se poate transforma 
integral în orice altă formă de energie, calorică 
sau căldură, mecanică, luminoasă etc. 

Producerea energiei electrice  este 
rezultatul unui lanț de transformări, iar utilizarea 
ei permite omului contemporan satisfacerea 
cerințelor sale de amenajare și transformare a 
mediului înconjurător, în raport cu necesitățile 
omenești de asigurare a hranei și confortului 
de care ființa umană are nevoie pentru viețuire 
și conviețuire, indiferent cât de aspre sau 
potrivnice ar fi condițiile naturale de mediu la 
care trebuie să se adapteze: de la frigul polar la 

arșița deșertului, de la întunericul 
subpământean  la confruntarea 
cu marile furtuni sau calamități 
naturale.

Fiind o proprietate a unui 
sistem fizic, energia electrică nu 
are substan țialitate, nu poate fi 
percepută și evaluată cu puterea 
de investigație a simțurilor 
omenești, pot fi percepute și 

măsurate doar efectele sale, cum ar fi învârtirea 
discului la contoarele de inducție sau generarea 
indexelor în sistemele electronice de măsurare.

O resursă este un dat natural,  existent, 
independent de voința și acțiunea omului  în 
alcătuirea planetei pământ și în relația ei cu spațiul 
cosmic în care există și se mișcă neîntrerupt, 
grație alcătuirii naturale a universului. Resursele 
sunt elementele care prin prelucrarea sau 
transformarea lor permit și au permis omului 
de-a lungul existenței sale umanizarea planetei, 
amenajarea ei în acord cu nevoile specifice 
traiului omenesc și dezvoltării speciei umane.  
Din punctul de vedere al industriei energetice, 
resursele primare de energie sunt categoriste 
în ultima perioadă în două mari grupe: resurse 
energetice epuizabile și resurse energetice 
regenerabile. Resursele energetice epuizabile 
sunt reprezentate de combustibilii fosili, aflați în 
stare solidă, lichidă sau gazoasă și de mineralele 
radioactive,  iar resursele energetice regenerabile  
sunt cele izvorâte din și caracterizate de existența 
unor potențiale energetice valorificabile prin 
tehnologii contemporane adecvate  cum sunt 
potențialul solar, potențialul hidroenergetic, 
potențialul eolian, potențialul mareo-motric, 
potențialul geotermal, potențialul rezultat din 
valorificarea energetică a imenselor cantități 
de deșeuri menajere, agricole și industriale  

ENERGIE, RESURSE ȘI MEDIU

Dr. ing. Gheorghe INDRE
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rezultate din activitățile omenești, precum și 
potențialul biosferei, reprezentată de vegetația 
terestră ce acoperă  suprafața pământului.

O resursă energetică epuizabilă se 
caracterizează prin cantitatea disponibilă și 
prin calitatea ei energetică, puterea calorică 
a resursei respective. Pentru evaluarea și 
măsurarea ei, știința a definit echivalări cu 
resurse convențional definite, de referință, cum 
sunt combustibilii convenționali caracterizați de 
o putere calorică de 7000 Kcal/kg, unitatea de 
măsură folosită fiind Tcc, și petrolul echivalent, 
caracterizat de o putere calorică de 10000 Kcal /
Kg unitatea de măsură utilizată fiind Tep (Toe). 
Rolul și importanța resurselor pentru societatea 
omenească constau în exploatarea și valorificarea 
lor pentru activitățile economice și de apărare. 
În mod rațional resursa trebuie valorificată 
cu responsabilitate, în sisteme eficiente și cu 
metode conservative, care să aibă în vedere nu 
numai interesele și dorințele de îmbogățire 
ale generației actuale, ci și de necesitățile 
generațiilor viitoare.  Tragedia fiecărei resurse 
de-a lungul timpului este că au fost și sunt 
exploatate irațional, aproape cu sălbăticie, într-o 
continuă goană după profit, după îmbogățire 
și acumulare, lăcomia fiind motorul dezvoltării 
societății capitaliste contemporane. În ultima 
vreme decidenții politici fac eforturi pentru 
controlul rațional al exploatării și valorificării 
resurselor - din păcate fără mari sorți de izbândă. 

O resursă energetică epuizabilă are de 
regulă proprietăți care pot fi valorificate superior 
prin utilizarea în industrie, pentru obținerea de 
bunuri și produse de larg consum. Ca exemplu, 
ne vom referi la gazele naturale a căror ardere 
pentru producerea de energie electrică reprezintă 
cea mai de jos formă de valorificare. Cu toate 
acestea, dezvoltarea piețelor de energie - în care 
o componentă  importantă o reprezintă piața 
gazelor naturale, au impus ca unitate de măsură 
pentru gazele tranzacționate MWh, ca rezultat 
al unor decizii politice fundamentate din punct 
de vedere al intereselor comerciale, abandonând 
logica naturală a măsurării cantității de gaze 
naturale în m3 sau, și mai corect, în Nm3. 
În procesul ei de dezvoltare și modernizare 
a economiei sale, România a avut investiții 
importante în valorificarea gazelor și resurselor 
petroliere în industria chimică, distruse sau 

dispărute aproape complet în urma deciziilor 
arbitrare și contrare României, luate de noii 
proprietari după privatizare. 

Mediul înconjurător, sau în limbaj comun 
simplificator „mediul”, reprezintă de asemenea 
un dat natural în care  civilizația umană s-a 
dezvoltat și se dezvoltă pe generoasa planetă 
pământ.  Mediul este alcătuit din litosferă cu toată 
complexitatea alcătuirii sale, hidrosfera, biosfera 
sau ecosfera și atmosfera. În mod natural, de-a 
lungul existenței pământului s-au stabilit o serie 
de echilibre între diversele componente care 
împreună au favorizat apariția și dezvoltarea vieții 
pe pământ. Rezultat al acestei alcătuiri a planetei 
și al echilibrelor despre care am vorbit sunt 
condițiile și evoluțiile climatice care de asemenea 
au favorizat dezvoltarea vieții pe pământ în  toate 
formele sale vegetale și animale de existență, 
culminând cu apariția și dezvoltarea speciei 
umane, înzestrată cu inteligență și capacități 
mereu crescânde de evoluție și dezvoltare, cu 
preocuparea permanentă de transformare și 
amenajare a datului natural în acord cu nevoile 
omenești. Progresele cunoașterii, ale  științei 
și tehnologiei din ultima vreme, începând cu 
deceniul al nouălea al secolului trecut s-au 
accelerat, potențate fiind de capacitatea de 
analiză și modelare a minții omenești ajutată de 
tehnologiile de calcul și de prelucrare a datelor 
și informațiilor.  Efectul acestei amplificări 
a puterii de acțiune transformatoare a ființei 
umane asupra mediului înconjurător este 
modificarea echilibrelor existente, influențarea 
evoluțiilor climatice și afectarea condițiilor   
necesare pentru continuitatea vieții pe pământ. 
Conștientizând tot mai mult consecințele 
acestor constatări, omenirea este tot mai mult 
preocupată de controlul acestor fenomene și 
procese, de ponderarea intervențiilor omului 
asupra mediului înconjurător.

La scară globală, răspunderea pentru 
conștientizarea acestor amenințări asupra 
mediului a fost încredințată de statele și 
popoarele lumii Organizației Națiunilor Unite, 
care emite reglementări, îndrumări și hotărâri în 
acest sens și care asigură cadrul de dezbatere a 
modului de înțelegere și abordare a problemelor 
care apar. Consiliul Mondial al Energiei (CME- 
WEC) este recunoscut de ONU ca expert al său în 
problematica politicilor și scenariilor  energetice 
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și acționează pentru conștientizarea impactului 
sectorului energetic asupra mediului, elaborând 
în acest scop studii și recomandări pentru strate-
giile și  politicile energetice ale  statelor membre. 

Comitetul Național Român pentru CME 
(CNR—CME), prin programele sale, prin 
activitatea Consiliului Științific și a membrilor 
săi colectivi și individuali, asigură diseminarea 
conținutului studiilor elaborate de WEC și 
inițiază acțiuni și dezbateri proprii pentru 
aplicarea rezultatelor acestora, în elaborarea 
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strategiilor energetice și a politicii energetice la 
nivel național.

Prin publicația periodică EMERG, prin 
pagina sa de Web și prin buletinul de presă lunar 
„Mesagerul energetic”, CNR—CME  stimulează 
activitățile de cercetare și comunicare pe temele 
majore pe care le reprezintă energia, resursele și 
mediul. 

 
Dr. ing. Gheorghe Indre

        Consilier Științific al CNR-CME

Petru Birău, Carole, 2008, ulei pe pânză
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EVOCĂRI  ISTORICE

Noi date despre 
Cabinetul 

de Lectură al Societății 
România Jună

Preocupat de desco-
perirea unor urme ale 
trecerii studentului Mihai 
Eminescu prin capitala 
Imperiului,  în urmă cu 150 
de ani, am început să studiez 
documente de arhivă, 
presa vremii, căutând 
detalii privind asociațiile 
studențești românești1.

 Una dintre cele mai 
importante a fost Societatea 
România Jună, a cărei 
deviză înflăcărată era Unire 
în cuget și în simțiri. Aceasta a constituit un fecund 
instrument de educație pentru tinerii români veniți 
din Transilvania, Maramureș, Bucovina, Basarabia, 
Moldova sau Țara Românească.

Studenții, vorbind dialecte foarte diverse, 
o română cu accent,  un amestec de jargoane, de 
regionalisme, aici, la România Jună, limba vorbită 
de ei se uniformiza, devenea unitară, îmbrăca 
1 Mihai Eminescu nu a fost membru doar al României June, 
așa cum nici Ciprian Porumbescu nu a fost doar membru 
al unei singure organizații. Ciprian Porumbescu a  fost o 
figură de frunte atât la Arboroasa cât și la România Jună, 
apoi membru și chiar vicepreședinte al unei asociații 
internaționale: Akademische Lesehalle- Societatea 
Academică de Lectură - formată din cadre didactice și 
studenți ai diverselor facultăți din cadrul Universității 
Cernăuți, respectiv ai Universității Viena. În tinerețe, 
Eminescu a făcut parte din alte asemenea asociații (Orientul, 
Românismul), iar în perioada 1869-1872 a frecventat 
asociații studențești, precum Steluța, Gorila, eventual 
asociațiile vieneze Hesperus, Harmon, Epheu. De văzut 
implicarea sa, la Viena, într-o asociație inițiatică, formată 
din studenți români, unde membrii trebuiau să glăsuiască 
într-o limbă din cronici, primind ”diplome” de înnobilare, 
iar din 1882,  legăturile sale cu  ”Asociația Carpații”.

forme literare apropiate de 
standardul de azi al limbii 
române.

Eminescu considera 
Societatea Academică 
România Jună o Dacie în 
miniatură, voioasă, activă 
şi plină de încredere în 
viitor. Acolo găsim copii de 
pe malul Nistrului alături 
cu alţi din valea Crişului, 
a Mureşului, a Dâmboviţei 
şi a Dunării. Faţă cu acest 
tablou de frăţie nu putem 
zice decât: ,,Prosit naţie !

 Grație sprijinului 
material obținut din partea 
comunității românești din 

Viena, și nu numai, România Jună a dispus de un 
sediu propriu, care și-a schimbat adresa de câteva 
ori: Körblergasse 3 (în perioada 1872-1874), apoi, o 
bună perioadă, în apropierea clădirii noii Universități 
(Langegasse 4, Schlöselgasse 28, Florianegasse 12) 
și, în preajma primului război, în Palatul Dietrichstein 
- Hofburg.

Schimbările de adresă erau anunțate cu 
promptitudine în presa din țară. Astfel,  Familia din 
17/29 aprilie 1888, p. 203 își informa cititorii că 
asociația studenților români de la Viena și-a stabilit 
sediul în Pelikangasse nr.15; la rândul ei, Transilvania 
din 15 febr.1895, p. 56 atrăgea atenția că sediul 
României June era în Lazarethgasse nr. 26.

De obicei, alegerea conducerii Societății 
România Jună se desfășura, în fiecare an, în cursul 
lunii noiembrie,  însă novicii sau embrionii, cum 
mai erau numiți noii veniți, nu accedeau la funcții de 
conducere, acestea revenind doar celor cu vechime, 
cu experiență, care inițiau activități literar-științifice, 
desfășurate o dată pe lună, de obicei Sâmbăta, între 
orele 20-24, urmate de petreceri însuflețite. Cu 
această ocazie, soliștii sau coriștii intonau cântece 

MIHAI  EMINESCU,  
LA VIENA, ACUM 150 ANI 

Dan Toma DULCIU

În exclusivitate 
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tinerești sau patriotice, se toasta în cinstea unui român 
sărbătorit, se citeau anecdotele și ironiile înserate în 
revista umoristică studențească Urzica.

De regulă, tinerii admiși în societatea România 
Jună treceau proba noviciatului, scriind mici articole, 
glume sau întâmplări hazlii în revista Urzica, 
dovedind astfel că au dobândit puterea de a gândi și a 
scrie la jurnal.

 Seratele literare aveau loc într-un restaurant 
sau berărie, aflate în strada Wollzeile, din apropierea 
Universității, o sală încăpătoare pentru numărul mare 
de participanți, închiriată separat, la ele participând 
studenți români din toate instituțiile de învățământ din 
Viena (Universitate, Politehnică, Școala Superioară 
de Silvicultură, Școala Superioară de Agricultură, 
Academia de Arte Frumoase, Conservator, Academia 
Comercială etc.)

Fără a insista asupra unor nume faimoase din 
lunga listă a celor ce i-au fost colegi de studii lui 
Eminescu, la Viena, dorim să îi menționăm, totuși, pe 
unii mai puțin cunoscuți:  Aurel Mureșianu2, cu care a 
colaborat atât de fructuos la România Jună (chiar mai 
bine decât cu V. Bumbac), Aurel Isacu, jurist, tatăl 
poetului Emil Isac3, Moise Groza4, erou al Războiului 
de Independență, Ilarion Pușcariu5, Ștefan Velovan, 
coleg de studenție cu Eminescu6. 

Ajunul Anului Nou (Revelionul) se celebra cu 
fast și solemnitate, de fiecare dată într-unul dintre cele 
mai frumoase localuri ale Vienei, serbarea ținând până 
a doua zi, dimineața, reunind pe studenți cu ceilalți 
membri ai coloniei române din acest oraș, inclusiv cu 
ofițerii regimentelor românești, care se aflau temporar 
dislocați în garnizoana Viena.

Studenții dansau, cei mai în vârstă discutau, 
degustând un pahar de bere sau de vin, dar la ora 12, 
un membru, de obicei președintele Societății România 
Jună, rostea un discurs și toasta în onoarea celor 
prezenți, cu ocazia intrării în noul an. Însuși Eminescu 
a rostit un astfel de toast, închinat în onoarea Prințului 
Carol, considerat ocrotitorul României June.

Tinerii, printre ei și Eminescu, prieten apropiat 
al studenților greco-catolici ai Institutului Sfânta 
2  Mircea Gherman, Mureşenii, în Magazin Istoric, 1968, nr. 4, apr., p. 
2–7;
3  Emil Isac, Versuri,  Bucureşti, 1964, p. 8;
4  Aurel Cosma, Petru Vintilă Un soldat în căutarea patriei, în 
Mitropolia Banatului, 1978, nr. 10–12, oct–dec., p. 767–770 (Prezentări 
bibliografice). Recenzie elogioasă a romanului vieţii eroului Războiului 
pentru Independenţă, Moise Groza, care se împrietenise la Viena cu 
Mihai Eminescu;
5  Ion Breazu, Studii de literatură română şi comparată Ed. îngrijită… 
de Mircea Curticeanu, Vol. I–II. Cluj, Edit. Dacia, 1970–1973, amintește 
pe  Ilarion Puşcariu, coleg la Viena cu Mihai Eminescu și  bun prieten al 
acestuia.
6 Ion Iliescu, Vasile Alecsandri Pagini bănăţene la a 75 
a comemorare, Timişoara, 1965 amintește de Ștefan 
Velovan, coleg de studenţie la Viena cu Mihai Eminescu.

Barbara, aflat la 2 pași de vechea Universitate, 
cărora le dăruie cărți de istorie foarte valoroase, merg 
împreună la biserică, cu ocazia marilor praznice.

În acele timpuri, existau în Viena două 
biserici ortodoxe, aflate în apropierea Universității: 
Biserica Sf. Gheorghe, situată pe Strada Grecilor 
(Griechengasse 5) și Catedrala Sfintei Treimi din 
Piața de Carne (Fleischmarkt).

În ziua de Crăciun, de Anul Nou, de Paște sau 
cu alte ocazii festive (3/15 Mai), studenții mergeau 
in corpore la biserica de pe Fleischmarkt, considerată 
biserică românească, deși pentru mulți vienezi ea era 
cunoscută drept biserica grecească.

În biserica Sf. Treime din Viena aveau loc și 
cununii, cum a  fost aceea a medicului

I. Hosanu (coleg de studenție al lui Eminescu),  
cu domnișoara Josefine Theiss, fiica unui arhitect 
vienez7, sau ceremonii ale României June.

În perioada premergătoare Marii Uniri, mulți 
tineri români din provinciile Imperiului dualist își 
satisfăceau stagiul militar în diverse regimente, dintre 
care unele erau dislocate, temporar, în Viena, printre 
ei și Ion Slavici.

Duminicile și cu ocazia unor sărbători 
religioase, aceștia primeau permisiunea să meargă 
la slujbe (Garnisonskirchec). Fiecare confesiune 
religioasă avea preotul ei.

Tinerii militari români, de religie ortodoxă, 
erau păstoriți de părintele protopop Popovici, originar 
din Cornu Sadu (Sibiu), despre care se spune că 
albise de atâtea războaie la care luase parte, însoțind 
regimentele românești.

Acest om al credinței era un ghid spiritual, 
mai ales al studenților, fiind prezent la numeroasele 
lor întruniri, așa cum, la slujbele ținute de acesta, 
studenții nu lipseau. La sfârșitul serviciului divin, 
părintele Popovici ținea o frumoasă predică, în 
care îndemnurile religioase erau însoțite de gânduri 
patriotice înălțătoare, sfătuind tineretul studios să nu 
îi uite pe cei de acasă, să fie buni români.

De fiecare dată, după slujbă, studenții erau 
invitați acasă la părinte, în Lazarethgasse nr. 8, 
din districtul IX al capitalei, unde tinerii aveau 
posibilitatea să răsfoiască felurite cărți, multe în 
limba română, rânduite pe etajere, în fiecare cameră. 
Părintele Popovici a lăsat numeroase manuscrise, 
inclusiv memorii legate de perioada de care ne 
ocupăm.

Setoși de învățătură, de lecturi în limba română, 
marele deziderat al membrilor României June a fost 
înființarea unui cabinet de lectură, pentru care se 
strângeau donații, se organizau baluri.
7 Observatoriul, Sibiu, 1879, nr. 58 (iulie), p. 234, coloana 2.
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Am avut șansa să identific primul sediu al 
Cabinetului de Lectură al societății România Jună, 
inaugurat la data de 15 mai 18738, situat în strada 
Marokkanergasse nr. 8, din cartierul Landstrasse 
(districtul 3).

Pe aceeași stradă, la numărul 3, se afla și 
cantina studențească, ținută de Papa Will, frecventată 
de tinerii veniți la studii la Viena, printre ei Mihai 
Eminescu iar, mai târziu, Ciprian Porumbescu.

Din păcate, Eminescu părăsise Viena, aflându-
se la Berlin în momentul inaugurării acestei biblioteci 
a Societății România Jună, el fiind unul dintre 
inițiatorii ideii înființării cabinetului de lectură, 
instrument de educație culturală, literară, științifică 
dar și patriotică a studenților români aflați la studii 
în capitala imperiului, îndeplinind  chiar funcția 
de bibliotecar al României June, în primul an de 
activitate.

Cabinetul de lectură (Lesehalle) funcționa într-
un spațiu compus din 6 camere, destul de încăpătoare, 
aflate la etajul 1 al clădirii, oferind bune condiții celor 
67 de membri ai acestui club studențesc.

La inaugurare, a fost invitat și tribunul Axente 
Sever9, eroul de la 1848, aflat în vizită la Viena, cu 
ocazia inaugurării Pavilionului României în cadrul 
Expoziției Internaționale din capitala Austro-
Ungariei.

 În vârstă de 52 de ani, acesta avea o statură 
impunătoare, deși părul și barba îi albiseră. El 
semnează în cartea de onoare, ca membru fondator al 
Cabinetului de Lectură. Bibliotecar era A. Chebici-
Revneanu, prieten cu Eminescu.

Aici erau primite și păstrate ziare și cărți în 
limba română, germană, franceză, engleză, italiană, 
spaniolă, rusă, maghiară și greacă.

Am descoperit, studiind documentele vremii, 
că acest cabinet de lectură a îndeplinit efectiv și 
funcția de Birou de Turism, putând primi titlul de 
primul birou de turism al României în străinătate, 
miile de vizitatori români ai Expoziției de la Viena 
(1873) urmând să fie însoțiți de tinerii studenți, prin 
intermediul ospitalității cu care erau tratați oaspeții ce 
vizitau cu această ocazie și cabinetul de lectură.
8   T.V. Stefanelli, ”Despre Axente Sever”, în ”Gazeta de 
Transilvania”, 14 aug. 1907 
9 Axente Sever, prefectul legiunii din ținutul Blajului și 
de pe Valea Mureșului, a fost strategul cel mai iscusit 
dar și consilierul cel mai bun al lui Avram Iancu. Având 
studii la Blaj și Sibiu, el trece munții, în 1847, fiind 
profesor de latină și română, la București, participând 
activ la Revoluția de la 1848, în calitate de comisar pentru 
propagandă în județul Ilfov. După victoriile repurtate în 
fruntea legiunilor românești, Axente Sever trăiește retras, 
murind la Brașov, în anul 1902.

Din cauza scumpirii chiriei, România Jună 
este nevoită să elibereze spațiul închiriat, cărțile și 
mobilierul fiind mutate la data de 29 ian/9 febr.1874 
într-un alt sediu, aflat în strada Neubadgasse nr. 6 
(sect.1)10.

Intenționând să aflu cât mai multe date cu 
privire la soarta cărților și tipăriturilor aflate în 
inventarul cabinetului de lectură, am descoperit că, 
în anul 1909, întregul patrimoniu al României June a 
trecut în administrarea Consiliului de Administrație al 
Bisericii Ortodoxe din Viena, funcționând în capela din 
Palatul Dietrichstein. Din păcate, în urma izbucnirii 
războiului, autoritățile vieneze au dispus confiscarea 
bunurilor asociației. O parte au fost scoase la licitație, 
iar cărțile au fost transferate Bibliotecii Universității 
Viena. După război, conducerea României June a 
intentat (fără succes însă) un proces pentru deblocarea 
fondurilor asociației, păstrate la Banca Marmorosch 
din București, confiscate de trupele de ocupație, 
precum și pentru recuperarea cărților cabinetului de 
lectură11.

Așadar, putem constata că o parte dintre 
bunurile asociației, inclusiv cărțile donate acestui 
cabinet de lectură de către însuși Mihai Eminescu, 
sunt păstrate până în zilele noastre în sălile de lectură 
ale Bibliotecii Universității Viena, situate în noul 
sediu, construit în ultimele decenii ale secolului al 
XIX-lea.

În ceea ce privește Statutul Asociației România 
Jună, acesta se află la Biblioteca Academiei Române, 
în timp ce Biblioteca Națională a Austriei păstrează un 
raport anual al asociației studențești amintite, tipărit 
la Viena, în anul 1889. Alte  numeroase documente 
prețioase privind activitatea studenților români din 
capitala vieneză se pot consulta la Arhivele Naționale 

10 Revista Științifică, an 4, nr. 24, din 1 febr. 1874, p.384
11 Documente privind România Jună se găsesc în copie 
la Arhivele Naționale ale României, în Pachetul CCXLII 
– Diverse. Printre documentele în limba germană, 
franceză și română, de relevanță majoră pentru biografia 
lui Mihai Eminescu, amintim pe cele conținând rapoarte 
ale autorităților austriece despre participarea studenților 
români din Viena la Serbările jubiliare de la Putna, din 
anul 1871, implicarea reprezentanților acestei societăți 
în comemorarea la Cernăuți a fostului domnitor Ghica 
(1877), dar și alte aspecte, precum respingerea de către 
autoritățile austro-ungare a cererii conducerii acestei 
societăți de a face colecte în beneficiul soldaților români 
răniți în Războiul de la 1877, subvenții acordate de 
guvernul român pentru Societatea România Jună, pentru 
celelalte societăți studențești-patriotice (din Cernăuți, 
Blaj, Brașov), în perioada 1877-1878, burse acordate de 
guvernul roman unor studenți români din Transilvania, 
etc.
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ale Austriei.12

În tentativa de a recupera o parte dintre valorile 
deținute de România Jună, unul dintre cei mai buni 
biografi ai lui M.Eminescu dar și al lui Ciprian 
Porumbescu, Leca Morariu,  locotenentul rezervist, 
rănit şi convalescent la Viena, a cumpărat,la data de 9 
februarie 1915, violoncelul lui Ciprian Porumbescu, 
pus sub sechestru și scos la licitaţie de către guvernul 
austro-ungar, odată cu toate celelalte bunuri ale 
societăţii România Jună. 

      Timp de 50 de ani, Leca Morariu a reunit la 
un loc zeci de mii de file de manuscrise, documente, 
fotografii, obiecte având legătură cu viața și activitatea 
lui Ciprian Porumbescu, Mihai Eminescu13, România 
Jună etc, fiind întemeietorul Muzeului de la Suceava, 
dedicat marelui compozitor de la Stupca. Din păcate, 
nu se știe câte exponate și obiecte muzeale au fost 
pierdute ulterior, acestea fiind împrăştiate, rătăcite, 
pierdute  în urma repetatelor şi primejdioaselor 
peregrinări ale acestui aşezământ în diverse locații 
temporare din Bucureşti, Focşani, Cernăuţi, Suceava, 
Râmnicu Vâlcea.

În final, trebuie subliniată contribuția lui 
Leca Morariu pentru păstrarea memoriei celor doi 
corifei ai României June, Mihai Eminescu și Ciprian 
Porumbescu.

Dan Toma Dulciu
                                   Viena,  31.12.2018

12 ”Der Jahresbericht des akademischen gesellig-
litterarischen Vereins «Jung-Rumänien» in Wien”. 
(Raportul anual al societății academice social-literare 
România Jună, Wien, 1889, Wallishausser).
13  O parte dintre achizițiile documentare  referitoare la biografia 
Luceafărului  au fost prezentate în Buletinul Mihai Eminescu, demers 
unic în istoria literaturii române.

DAN TOMA DULCIU
(Date selective)
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- Căsătorit
- Traducător limbă arabă, scriitor, publicist
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- Diplomă ”Madrasa Saidya” -  Cairo (1974);
- Cursuri la Universitatea Cairo, ”Facultatea de 
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- „Biblioteca Eminescu Arhive Biblioteci-Ambrozie și 
Aguridă,”, Botoșani, Ed. Geea, 1998
- ”Introducere în studiul Dreptului Islamic; Statutul 
Juridic al Cadiatelor din România”, București, Editura 
Ars Docendi, 2001;
- „Popești – Leordeni, File de Istorie”, Bucuresti, Ed. 
International, 2001;
- ”Casa Capșa – 150 de ani de existență”, București, Ed. 
Ars Docendi, 2002
- ”Tărtășești – Insemnări Documentare”, București, Ed. 
Ars Docendi, București, 2002;
- ”Iuliu Zane, Proverbele românilor din românia, 
Basarabia, Bucovina, Ungaria, Istria și Macedonia, Vol 
IV, (Prefața),”, București, 2003
- ”Eminescu și Diplomația ”, Editura Universitară, 
București, 2008.
- ”Misterele gravurilor ediției Maiorescu. Simboluri 
Criptice ”, Editura Universitară, București, 2008 ;
- ”O istorie a Criptologiei Române”, Editura RAO, 
București, 2010;
- ”Proiecții ne varietur. Din istoria românilor”, București, 
2012
- ”Eminescu – sofisme și aporii”, București, 2013
- ”Eminescu inedit –Ediția papier à cigarettes”, București, 
2013.
- ”Sigint – Pânza de păianjen Momente din istoria 
criptologiei românești, ” București, 2013
- ”Eminescu în culisele justiției. Dosarul interdicției 
judecătorești”, București, 2016
- ”Contribuții la biografia lui Mihai Eminescu  Documente 
inedite”, București, 2016
- ”Lumină Lină – Poezii de dragoste, rar editate”, Ed. 
Magic Print, Onești, 2016 (prefață);
- ”Mihai Eminescu – Prezențe vieneze”, București, 2016
- ” La Steaua…. o interpretare hermeneutică”, Ed. Magic 
Print,  Onești, 2017
- ”Mihai Eminescu- Itinerar vienez”, Ediția I, Viena, 2017
- ”Mihai Eminescu – Itinerar vienez”, Ediția a II-a, Cluj, 
2017
- ”Mihai Eminescu – Itinerar vienez”, Ediția a III-a, 
Viena, 2018
- ”Mihai Eminescu Nevropatii atipice”, Viena, 2018
- ”Mihai Eminescu în arhive diplomatice”, Viena, 2018
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De-a lungul râului de la care îşi ia numele 
şi străjuită la vest de culmile abrupte 

ale Munţilor Bucegi, care – aşa cum scria Alexandru 
Vlahuţă la începutul secolului XX – „au ceva din 
farmecul lucrurilor visate“, se întinde Valea Prahovei, 
una dintre regiunile turistice cele mai renumite din 
România. Staţiunile se înşiră asemenea perlelor 
unui colier, iar peisajele sunt de o frumuseţe şi 
sălbăticie tulburătoare. 

Iată cum descrie aceste meleaguri autorul 
României pitoreşti: „Pe sub coastele Bucegilor, pe 
dinaintea celor mai înalte şi mai frumoase vârfuri, 
se deschide de la miazănoapte spre miazăzi Valea 
Prahovei – pustietăţi şi întunecimi de codru acum 
două sute de ani –, astăzi valea cea mai locuită şi 
mai bogată din ţară. Porneşte de la hotar, din dâmbul 
Predealului, şi se lasă-n cotituri trăgănate printre munţi 
până dincolo de Câmpina, unde-şi topeşte malurile 
în largul neteziş al şesului. (…) Din Azuga şoseaua 
face o îndoitură largă spre dreapta, înconjură tunelul 
drumului de fier şi dă în Buşteni. Aici valea se mai 
deschide. Poieni întinse, stropite cu flori, s-aştern între 
izvoare. Case frumoase, vesele – un adevărat orăşel 
de munte – se răsfaţă la soare pe tăpşanul din stânga, 
în fund de codri de brazi, iar din întunericul codrului 
se ridică, vinete şi prăpăstioase, crestele Bucegilor, 
cu brâie albe de zăpadă şi cu ţancuri ascuţite, pe cari 
numai vulturii şi norii le ating“.

Valea Prahovei nu a fost însă întotdeauna un 
tărâm al frumuseţii, bucuriei şi liniştii. La sfârşitul 
lui august 1916, prin trecătoarea Predeal – unde 
odinioară răsunaseră paşii cohortelor romane şi, mai 
în urmă, ai ostaşilor lui Mihai Viteazul – au mărşăluit 
spre Transilvania, victorioase, trupele române. 
Câteva luni mai târziu, pe aceeaşi vale contraofensiva 
germană se lovea de rezistenţa înverşunată a armatei 
române. În tranşeele săpate pe coastele Bucegilor – 
povesteşte Constantin Kiriţescu în Istoria războiului 
pentru întregirea României –, ostaşii români se 
luptau nu numai cu inamicul, ci şi cu vitregia naturii. 
Zăpada îi acoperea, viscolul îi biciuia cu ace de 
gheaţă. Urcate cu frânghii pe crestele Coştilei şi 
Caraimanului, la aproape 2400 m, tunurile noastre îşi 

revărsau focul asupra trupelor generalului Erich von 
Falkenhayn, desfăşurate pe Omul. Nemţii nu puteau 
înainta nici de-a lungul văii: două tunuri de mare 
calibru, amplasate pe vagoane-platformă remorcate 
de o locomotivă, ieşeau din tunelul aflat între Buşteni 
şi Azuga, unde se adăposteau de avioane, pentru 
„a trage salve bine ochite în poziţiile duşmane“. 
Furioşi, nemţii au bombardat Buştenii, distrugând în 
întregime cartierul din jurul Fabricii de hârtie, şi au 
ras de pe faţa pământului vila din Predeal a primului-
ministru român, Ion I.C. Brătianu. Cu tot eroismul 
lor, în decembrie 1916 trupele române au trebuit să se 
retragă din aceste locuri, în urma înfrângerilor suferite 
pe celelalte fronturi.

La sfârşitul războiului, locuitorii Văii 
Prahovei au ţinut să cinstească memoria ostaşilor 
căzuţi în luptele purtate de-a lungul acestei văi 
devenite a suferinţei şi jertfei. Crucile fără nume 
din cimitirul de pe drumul care leagă Timişul de 
Sus de Predeal sunt vegheate de un obelisc purtând 
inscripţia „Eroii Neamului 1916“; la intrarea în 
Predeal, un bust în bronz realizat de Oscar Han îl 
înfăţişează pe melancolicul poet Mihail Săulescu 
– căzut, pe 30 septembrie 1916, în luptele pentru 
apărarea oraşului –, cel care, la plecarea pe front, 
i-a spus logodnicei: „mă duc să mă căsătoresc cu 
Transilvania“; în faţa gării localităţii, unde mitraliorii 
români au luptat până la ultimul om, este amplasat 
„Grupul Statuar Apărătorii Predealului“ – creaţie a 
sculptorului Constantin Baraschi –, reprezentând trei 
soldaţi în încleştarea cu inamicul; în cimitirul aflat 
la ieşirea către Azuga se află un monument masiv în 
piatră pe care scrie: „Aici odihnesc soldaţi căzuţi în 
luptele din jurul Predealului, 1916“, însoţit de două 
troiţe sculptate în lemn; în Parcul central din Azuga 
se înalţă „Monumentul eroilor din Primul Război 
Mondial“, simbolizând Jertfa şi Victoria, purtând pe 
soclul său numele eroilor localnici care au luptat între 
1916 şi 1919; în faţa Gării Buştenilor, încremenit 
pentru eternitate în bronzul turnat de sculptorul Ion 
Dimitriu-Bârlad, legendarul caporal Muşat aruncă 
spre inamic „ultima grenadă“; iar sus, în Şaua Mare a 
Caraimanului, la câţiva metri de marginea prăpastiei, 

O LUMINĂ PENTRU EROII NEAMULUI
Dinu MORARU
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se profilează pe cer „Crucea Eroilor Neamului“, 
înălţată – aşa cum stă scris pe placa comemorativă 
– „întru slava şi memoria eroilor prahoveni căzuţi 
în Primul Război Mondial, 1916-1918, pentru 
apărarea patriei“...

Confecţionat din traverse metalice îmbinate 
prin nituire într-o reţea măiastră, monumentul de pe 
Caraiman, ridicat între anii 1926 şi 1928 din iniţiativa 
Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria, impresionează 
atât prin altitudinea amplasării – 2291 m, cât şi prin 
dimensiuni: înălţimea totală este de 39,3 m (din care 
8,35 m reprezintă soclul), lăţimea stâlpului vertical 
este de 2 m, lungimea braţelor orizontale până în 
axul stâlpului este de 7 m, iar latura unui ochi 
pătrat de zăbrea este de 2 m. Concepţia şi execuţia 
construcţiei sunt sută la sută româneşti: proiectul a 
fost gândit de arhitecţii români Georges Cristinel şi 
Constantin Procopiu, calculele de rezistenţă au fost 
făcute de inginerii Alfred Pilder şi Teofil Revici, iar 
lucrarea a fost realizată de Direcţia de Poduri din cadrul 
C.F.R., secţiile L5 şi L1 din Sinaia, sub conducerea 
inginerului Victor Bruckner. Adăugat în 1930, 
pentru o mai bună încastrare a structurii metalice, 
soclul este confecţionat din beton armat placat cu 
piatră de calcar; iniţial, în interiorul lui era instalat 
generatorul care alimenta cele 120 de „pere electrice 
de 500 W“ de pe conturul crucii. Fondurile necesare 
construcţiei au fost obținute din diferite surse și 
prin donații de la firme particulare și instituții de 
stat. Inaugurarea şi sfinţirea monumentului au avut 
loc pe data de 14 septembrie 1928, de Ziua Sfintei 
Cruci. Regele Ferdinand nu a mai apucat să trăiască 
această clipă. 

Dacă monumentele ridicate de-a lungul Văii 
Prahovei imortalizează eroismul românilor care au 
luptat pe aceste meleaguri, construirea Crucii de 
pe Caraiman este tot o poveste despre eroism, dar 
un altfel de eroism. Piesele metalice componente, 
sculele şi materialele necesare descărcate în gara 
Buşteni au fost transportate, în cea mai mare parte, cu 
care cu boi pe ruta Sinaia-Vârful Păduchiosul-Vârful 
Dichiu-Platoul Bucegi-Vârful Caraiman; restul – cu 
funicularul Fabricii de hârtie până pe Platoul Bucegi, 
iar de aici, pe cărările înguste ale munţilor, cu caii 
şi măgarii. Cum numărul căruţelor din zonă era 
insuficient, o bancă a acordat credit cu dobândă mică 
pentru achiziţionarea altora. Drumul era anevoios: 
într-o săptămână o căruţă nu putea să facă decât două-
trei transporturi. Căruţaşii – memoria localnicilor 
păstrează şi astăzi numele celor din familia Clinci, 

din Sinaia – erau plătiţi cu bani, câteva braţe de fân 
şi hrană. Dar nu câştigul i-a determinat pe oameni 
să se angajeze în această lucrare: era un entuziasm 
general, fiecare voia să-şi aducă prinosul. Mulţi dintre 
ei pierduseră în război pe cineva drag: un fiu, un tată, 
un frate…
 În 1939 Crucea a fost racordată la sistemul 
energetic naţional, legătura făcându-se, printr-un 
cablu subteran, cu sursa de la Vârful Coştila. Până la 
instalarea regimului comunist, în 1948, Crucea era 
aprinsă în noaptea de Sfânta Maria, pe 15 august, 
şi de Înălţarea Domnului, când este şi Ziua Eroilor. 
În anii comunismului, monumentul nu a mai fost 
iluminat, iar într-un anumit moment a existat chiar 
pericolul mutilării lui: un primar obedient regimului a 
vrut să-i taie braţele, iar în vârful coloanei rămase să 
monteze… o stea roşie! În timp, instalaţia electrică s-a 
defectat. În 1991, cu sprijinul administraţiei locale 
şi al unor sponsori, s-au făcut reparaţiile necesare şi 
luminile s-au aprins din nou. Nu pentru multă vreme, 
căci s-au găsit nişte aşa-zişi turişti care au distrus 
ceea ce alţii realizaseră cu greu şi cu bani mulţi. 
Graţie eforturilor câtorva echipe de salvamontişi, 
instalaţia a fost repusă în funcţiune şi racordată 
la sistemul energetic al oraşului Buşteni. În 2014, 
monumentul – comparabil ca realizare inginerească 
şi ca simbolistică cu „Turnul Eiffel“ din Paris, cu 
„Statuia Libertăţii“ din New York sau cu „Hristos 
Mântuitorul“ din Rio de Janeiro – a intrat în în 
Cartea Recordurilor, ca „cea mai înaltă cruce din 
lume amplasată pe un vârf montan“. În prezent, 
„Crucea Eroilor Neamului“ este obiectul unui proiect 
de „restaurare, reabilitare, conservare, prezervare, 
întreţinere şi reintroducere în circuitul turistic“, care 
se înscrie între acţiunile dedicate centenarului Marii 
Uniri. 

„La Predeal am avut o casă. În apropierea 
ei era o frontieră. Acum, acea casă nu mai există. 
Dar nici frontiera“, spunea, la sfârşitul războiului, 
într-o emoţionantă alocuţiune parlamentară, Ion 
I.C. Brătianu, „omul care înfăptuise visul secular al 
neamului“. De strajă la acea frontieră rămasă doar 
în cărţile de istorie, Crucea de pe Caraiman vorbeşte 
despre jertfa miilor de ostaşi români căzuţi pentru 
împlinirea unei năzuinţe istorice. Anonimi şi modeşti, 
asemenea glotaşului dintr-o poezie a lui Vasile 
Voiculescu: „Şi cu chipu-i de calic/ Înţepat de-o barbă 
rară/ Nu spunea nimic, nimic,/ Că murise pentru ţară“. 

 
Dinu Moraru
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,Nu am realizat multe invenții, dar, lucru foarte 
important, am lăsat inventatorilor care vor veni după 
mine, o teorie pe baza căreia să poată să facă ei 
invenții nenumărate. ” 
                                               Gogu Constantinescu 

În istoria celor mai importante descoperiri ale 
omenirii, teoria relativității este considerată 

simbol științei și al înțelepciunii. Cel care a primit 
Premiul Nobel pentru fizică în anul 1921, marele 
savant Albert Einstein, nu își explica ,,cum se face că 
nimeni nu mă înțelege, dar toată lumea mă iubește”. 
Autorul teoriei relativității, publicată în 1917, a 
devenit celebru prin aplicațiile care au revoluționat 
tehnica mondială. Einstein a fost primul savant 
menționat într-un tablou cu personalitățile științifice 
din perioada 1900-1925 de către revista britanică ,,The 
Graphic” în anul 1926. Și noi, românii, trebuie să fim 
mândri că, alături de Albert Einstein, de Thomas Alva 
Edison, de Guglielmo Marconi, de Lordul Kelvin, 
de Graham Bell, de Marie Curie, apare și savantul 
George (Gogu) Constantinescu, inventatorul teoriei 

sonicității și deținător a peste 400 de brevete publicate 
în cele mai dezvoltate țări ale lumii.

„17 pionieri pe calea progresului, 1900-1925”

Este greu de crezut, dar este adevărat, că 
România figurează pe locul al doilea în lume la Secția 
de Creație și Creativitate de la etajul 32 al sediului 
ONU din New York. Primii trei nominalizați sunt: 
Traian Vuia, Gogu Constantinescu și Constantin 
Brâncuși. Spre deosebire de Einstein, academicianul 
ing. Gogu Constantinescu (1881-1965) rămâne acel 
,,geniu neînțeles”, românul nebun, ,,născut înainte de 
vreme”, care a demonstrat matematic și prin foarte 
multe aplicații că lichidele sunt compresibile.Teoria 
sonicității, adică știința transmiterii energiei mecanice 
prin vibrații, depășește puterea de înțelegere a minții 
omenești.

Acum exact 100 de ani, Gogu Constantinescu 
publica această teorie la Londra în numai 150 de 
exemplare, lucrările fiind ținute secret ,,întrucât 
invențiunile mele trebuiau să aibă aplicațiuni întinse 
în tecnica răsboiului. Transmisiunea prin vibrațiuni 
este principiul unei noi invențiuni pe care am aplicat-o 
în 1913, însă principiile pe care m-am bazat le-am 
studiat cu mult înainte. În 1907 am ținut o conferință la 

GOGU CONSTANTINESCU - UN SAVANT 
DE DIMENSIUNE PLANETARĂ

- Teoria Sonicității – 100 ani -
Sorin MIHĂILESCU



       Gândul Anonimului  Nr.  67-68     *     Anul  XVI/Decembrie 2018 86

ROMÂNI CARE AU STRĂLUCIT ÎN ULTIMA SUTĂ DE ANI

Universitatea din Bucurețti asupra armoniei musicale, 
în care am expus un studiu al vibrațiunilor din punctul 
de vedere al aplicațiunei la teoria matematică a 
acordurilor musicale. „

În conferința susținută în Amfiteatrul ,,Școalei 
Naționale de Poduri și Șosele”, pe care o absolvise 
în mod strălucit ca șef de promoție în anul 1904, 
Gogu Constantinescu explică teoria printr-un 
exemplu întâlnit în tinerețea sa în care a studiat cu 
pasiune instrumentele muzicale: ,,când suflăm într’o 
trompetă, întrebuițăm, pentru a produce un sunet, o 
anumită cantitate de energie ce se transformă într’un 
curent vibrator. Acesta se transmite prin trompetă și 
de aici în aerul înconjurător. Acest exemplu arată că 
energia mecanică se poate foarte ușor transforma în 
vibrațiuni, care se pot transmite la distanță.”

Cum oare să transmiți energie mecanică (lucru 
mecanic) fără ceva material la mijloc, numai prin 
vibrații? Este un scenariu din filmele SF? Nu, Gogu 
Constantinescu a construit motorul sonic și chiar l-a 
aplicat la automobile, locomotive, vapoare și chiar 
în tehnica militară. După ce au fost respinse ca fiind 
fanteziste, invențiile lui au fost acceptate. 

Fiind consilier al Amiralității britanice, Gogu 
Constantinescu a dotat 50.000 avioane cu sistemul 
de tragere sincronizată cu mitraliera printre palele 
elicei de avion ,,Constantinescu Fire Control Gear”. 
Vice Mareșalul Sir John Maitland declara în ziarul 
,,The Times” că ,,datorită dlui Constantinescu și 
dispozitivului de tragere pe care l-a inventat, noi 
am deținut supremația peste germani în aer”. Astfel, 
primul război mondial s-a scurtat cu circa un an de 
zile. Guvernul britanic i-a pus la dispoziție hala Sonic 
Works din Londra, fonduri, personal și totul pentru a 
perfecționa și aplica sonicitatea și invențiile care s-au 
bazat pe această genială teorie:

● Instalaţia pentru demonstarea existenţei 
com pre siunii, respectiv a elasticităţii lichidelor. 
Instalaţia era compusă dintr-un cilindru umplut cu 
un lichid, închis la partea superioară cu un piston 
prelungit cu o tijă, asupra căreia acţionează o piesă 
cu o greutate apreciabilă care cade de la o oarecare 
înălţime, prin contact realizând compresia şi apoi 
destinderea lichidului din cilindru.            

● Injectorul de combustibil, devenit apoi 
funcţi onalul Injector Bosch,  este brevetat în Anglia 
de George Constantinescu.

● Tunul silenţios care datorită compresibilităţii 
lichidelor poate arunca explozibilul  la  o  distanţă   
de   până  la 1500 metri.  Explozibilul este aruncat cu 
energie mecanică nulă printr-o simplă manevrare, a 
unei pompe hidraulice de presiune. 

●    Motorul de avion sonic trifazat care avea o 

greutate de numai 30 kg şi o putere de 180 CP, greutate 
şi eficacitate asociată de negăsit în instalaţii similare.

Prima mașină de perforat roci de granit

● Convertizorul sonic a fost prezentat la 
expoziţia de la Londra în 1924, fiind capabil să 
transforme mişcarea de rotaţie a unui arbore motor 
primar într-o mişcare cu alte caracteristici la un alt 
ax motor, interpunându-se între cele două rotaţii o 
mişcare oscilantă. 

Stand la expoziție, Londra, 1924

 ● Automobilul cu cutie de viteze automată, 
sistemul simplificând la maxim modul de conducere 
al unui vehicul, înlocuind cutia de viteze şi maneta 
de schimbare a vitezelor cu o simplă pedală de 
acceleraţie, pedală prin apăsarea căreia un vehicul se 
poate mişca de la o viteză nulă la cea maximă. 

● Automobil echipat cu un convertizor sonic, 
printr-o simplă legătură făcută la carburator de un lanţ.

Multe dintre brevetele sale au alarmat uzinele 
industriale  pentru că ar fi putut ajunge la faliment. 
A avut un contract cu General Motors de la care a 
primit o importantă sumă de bani, însă brevetul nu a 
fost aplicat, fiind ţinut secret. 

   
Teoria sonicităţii, creaţie românească

În anii 1958-1960, doi americani, Hueter 
şi Bolt, editează la New York şi Londra lucrarea 
„Use of Sound and Ultrasound in ingineering and 
Science”, fără să amintească de teoria din 1918 a lui 
Gogu Constantinescu, încercând să ascundă meritele 
savantului român. La cel de al X-lea Congres al 
Asociaţiei Internaţionale de Cercetări Hidraulice 
AIRH (Londra, 1963), doi olteni, Alexandru Măruţă 
şi Dumitru Cioc, au prezentat lucrări în domeniul 
sonicităţii. Renumitul hidraulician Charles Yaegera 
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a comparat lucrările și a spus: ,,Cele două rapoarte 
sunt fără îndoială pe linia teoriei dezvoltate de 
Constantinescu, un autor rar menţionat în cărţile 
moderne.” Astfel, este consfinţită prioritatea ştiinţei 
româneşti în domeniul sonicităţii. 

În anul 1961, este invitat de prezidiul Academiei 
Române  şi îi este decernat titlul de Doctor Honoris 
Causa de către Institutul Politehnic, noua titulatură a 
fostei Şcoli Naţionale de Poduri şi Şosele.

George (Gogu) Constantinescu, la standul de 
cercetări experimentale sonice, ascultând explicaţiile 

date de dr. ing. Alexandru Măruţă, 1963

In urma confirmării pe plan mondial a valorii 
savantului, în 3 febr. 1965 este ales membru titular al 
Academiei Române.

Gogu Constantinescu s-a preocupat, de 
asemenea, de modul în care trebuie calculate con-
strucţiile de beton armat. 

A realizat primul pod de beton armat în ţară cu o 
deschidere de 12 m, în anul 1906, în parcul Carol I din 
București și numeroase poduri de beton  armat în țară.

Primul pod de beton armat, parcul Carol I, București

De asemenea, a împiedicat prăbuşirea cupolei 
Camerei Deputaţilor de pe Dealul Mitropoliei, care 
avea 8 m diametru și a fost realizată din beton armat 
de tânărul inginer de numai 23 de ani.

A realizat planşeele de la Ministerul Lucrărilor 
Publice, lucrări la Stadionul Sportiv din Bucureşti 
şi Castelul de Apă din Periş și Minaretele Moscheii 
din Constanţa care are o cupolă de 8 metri  diametru 
realizată din beton armat. 

Credem că este o mândrie pentru fiecare român 
să parcurgă câteva mărturii despre genialul craiovean 
Gogu Constantinescu, care, prin invențiile lui, a 
cucerit lumea. Este fascinant filmulețul prezentat de 
British Pathѐ, în care mii de locuitori ai Parisului își 
scot pălăria în fața românului care prezenta primul 
autoturism cu transmisie automată la Salonul auto din 
1926!  

În 1936, Petre Cristea împreună cu Gogu 
Constantinescu și Ionel Zamfirescu au câștigat raliul 
Monte Carlo pe un Ford modificat de cei trei, urmând 
prima victorie a lui Ford în acest raliu celebru. 

Petre Cristea, Gogu Constantinescu și Ionel 
Zamfirescu la raliul Monte Carlo în 1936

Iată de ce, acum, la sărbătorirea a 100 de ani de 
la descoperirea teoriei sonicității ar trebui ca toți cei 
care își desfășoară activitatea în domeniile ingineriei 
românești și care se bucură  de remarcabilele invenții 
realizate acum un veac,  și utilizează efectiv, să 
menționeze numele acestui mare savant, ducând mai 
departe tradiția de excepție a ingineriei românești.

Știm că, în prezent, sunt 17 mari producători 
de automobile care comercializează automobile cu 
transmisie automată în România. Din păcate, însă, 
niciunul nu menționează numele inventatorului acestui 
revoluționar automobil. Încă din 1926 automobilul cu 
transmisie automată a însemnat ,,Une revolution dans 
l’automobile... La voiture Constantinesco”.

Numele marelui savant ar trebui să fie asociat 
cu orașul în care s-a născut, a locuit și și-a desăvârșit 
pregătirea. Ar trebui să fie un brand al României, al 
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orașului Craiova și de ce nu?! al renumitei companii 
Ford sau al autoturismului ,,național”  Dacia.

Dacă europenii sunt mai conservatori în 
folosirea mașinilor cu cutie automată într-un procent 
de doar 15%, este de subliniat faptul că americanii 
au ales comoditatea în favoarea unui consum puțin 
mărit de carburant și folosesc mașinile automate în 
proporție de 90% !!! Din păcate, numele invenției 
,,La voiture Constantinesco” este învăluit într-o 
ceață inginerească... De asemenea, puțini sunt aceia 
care, chiar dacă alimentează frecvent automobilul, 
cunosc faptul că banalul combustibil se extrage de la 
o adâncime de până la 15.000 metri ca urmare a unei 
invenții de excepție a ing.Ion Basgan, brevetul fiindu-i 
acordat  în S.U.A., Franța, Portugalia, Emiratele Arabe 
Unite și în România pentru ,,forajul petrolier” care, 
până în 1934, se efectua la adâncimea de 1.500 metri! 
Această invenție s-a intitulat ,,Procedura și sistemul 
de forare rotativă cu vibrație sonică impuse fluidului 
de foraj”, bazată, bineînțeles, pe Teoria Sonicității a 
genialului Gogu Constantinescu.

Și dacă în topul creativității, Traian Vuia l-a 
devansat pe Gogu Constantinescu, asta s-a datorat unui 
mare avocat francez de origine română, Alexandru 
Danielopol, care a adus dovezi la Academia Franceză 
și a așezat mărturii în orașul Montessone, la 17 km 
de Paris, unde, în martie 1906, Traian Vuia a realizat 
primul zbor cu un avion cu motor construit de el, 
demonstrând că visul milenar al omenirii a devenit 
posibil. Acesta spunea:

,,România, o țară mică, Traian Vuia, român, 
au dăruit omenirii primul zbor cu un aparat mai 
greu decât aerul care s-a ridicat de la sol prin 
mijloace propri. Nimeni până la el nu a reușit acest 
lucru. Bucurați-vă domnilor, în numele științei, al 
progresului, al adevărului”.

În schimb, Parisul nu amintește de Gogu și de 
invențiile lui. Și nici Londra… El a cucerit lumea cu 
invențiile sale, numele lui apare foarte rar în capitalele 
europene ale tehnicii. În România s-au făcut pașii 
foarte timizi pentru cunoașterea și promovarea 
savantului craiovean. 

Continuatorul teoriei sonicității prof. univ.
dr. ing. Alexandru Măruță a primit premiul ,,Traian 
Vuia” al Academiei Române pentru lucrarea ,,Ejecția 
sonică” în 1969. 

După ce l-a primit pe Gogu Constantinescu 
la I.S.P.H., a predat Mecanica fluidelor la Institutul 
de Construcții București – Facultatea de Utilaj 
Tehnologic, are 9 brevete de invenție, a obținut 
Ordinul ,,Meritul științific”, a realizat împreună cu 
studentul său din 1983, Sorin Mihăilescu, cartea 
,,Gogu Constantinescu – un savant de dimensiune 

planetară” și este azi un «tânăr»  de 91 ani, pe cale să 
breveteze o nouă invenție ,,caloriferul sonic”, bazată 
tot pe teoria sonicității.

Londra – 5.12.2015 - Conferință despre Gogu Constantinescu, 
concepută și susținută de ing. Sorin Mihăilescu

Merită subliniate eforturile binecunoscutului 
Alexandru Mironov care a realizat emisiunea  TV ,,Jurnalul 
de științe” dedicată colegului de liceu din Craiova, este 
adevărat la o distanță de 70 de ani, Gogu Constantinescu, 
numind această prezentare ,,un cadou făcut românilor la 
Ziua Națională de 1 Decembrie, fiind vorba de o mare 
invenție românească peste care nu s-a așezat tăcerea sau 
uitarea, ci un pic ceața inginerească, dar care poate să 
revină.  Acest uriaș inginer a plecat de pe tărâmul Olteniei 
ca să ajungă mai departe în lume să facă invenții. S-ar 
putea ca sonicitatea să devină foarte importantă peste încă 
30, 40  sau încă 50 de ani, când această combinație de 
oscilații și unde și lichide compresibile să fie în atenția 
inginerilor din viitor”

 

Invitații săi, prof. Alexandru Măruță și Sorin 
Mihăilescu au explicat această știință și aplicațiile ei 
încununate de succes, transmițând invitația tuturor 
românilor de a le cunoaște și de a le aplica. Factorii 
de decizie în administrarea patrimoniului național, 
intelectualii români, cu osebire inginerii ajunși la apogeul 
carierei au o nobilă datorie de a transmite tinerei generaţii 
dragostea faţă de ştiinţele exacte, bucuria de a studia şi 
aplica opera ilustrului nostru inventator.  Geniul creator al 
lui Gogu Constantinescu trebuie să dăinuie peste veacuri. 
Prin realizările de acum un veac, craioveanul care a cucerit 
Londra și Parisul, a intrat ireversibil în galeria marilor 
valori ale identităţii naţionale.
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Dintotdeauna 
oamenii și-au 

dorit să zboare, poate pentru 
a fi asemeni păsărilor ca 
să vadă lumea din înaltul 
cerului,sau poate pentru 
a-și depăși limitele condiției 
umane. De la anticul Icar 
și profetul Ilie care s-a 
înălțat la cer într-un car de 
foc, mitul zborului a însoțit 
mereu evoluția umanității. Au 
existat vizionari ca Leonardo 
da Vinci care au încercat 
să împlinească visul, dar 
adevărata desprindere de sol 
a primilor oameni s-a petrecut 
mult mai târziu. Românii au 
fost printre pionierii zborului 
cu aripi la începutul veacului 
al XX-lea. Traian Vuia, Aurel 
Vlaicu, Henri Coandă au 
înscris adevărate pagini 
memorabile în istoria aeronauticii. Un alt român, 
mai aproape de noi, s-a alăturat marilor săi înaintași 
în încercarea de a birui gravitația terestră. A fost 
contemporanul nostru, Justin Capră. 

Justin Capră (1933-2015) a fost ultimul mare 
inventator și vizionar român. A creat în anii1956-
1958 primul aparat individual de zbor, pe care l-a 
denumit“rucsacul zburător”, o prioritate mondială 
absolută. Abia peste patru ani a apărut un model 
american similar. A conceput și realizat alte aparate de 
zbor cu decolare și aterizare verticală, precum și un 
obiect care poate levita fără un mijloc de propulsie, 
contrazicând legea gravitației. A imaginat și construit 
numeroase vehicule neconvenționale cu un consum 
infim de energie și cu emisii poluante nesemnificative, 
adevărate priorități tehnice. Toate au fost performanțe 
care l-au îndreptățit pe Justin Capră să intre în elita 

JUSTIN CAPRĂ,
un Icar al timpurilor moderne

Valentin TĂNASE

marilor inventatori. Acesta 
a fost, în câteva cuvinte, în 
conștiința publicului larg, 
Justin Capră.

Un alt Justin Capră, 
într-o viziune personală, 
aș vrea să vă prezint acum. 
Justin Capră a fost unchiul 
meu, fratele mamei mele, 
fiind unul dintre cei mai 
apropiați membri ai familiei. 
Tânăr locotenent de aviație 
venea deseori la noi, atunci 
când avea permisie. Îi plăcea 
să ne istorisească, mie și 
fratelui meu, povești la capul 
patului, înainte de culcare. 
Povestea preferată era aceea 
a trenului care o dată garat în 
hangar, după cursa încheiată, 
se îmbrăca în pijama și se 
culca. Înțelegeam cu greu 
cum ar putea trenul să se 

îmbrace în pijama, dar îl credeam cu încredere pe 
unchiul Justin. Timpul a trecut, unchiul s-a căsătorit 
și s-a așezat la casa lui. Îl vizitam deseori împreună cu 
familia. Așteptam atunci cu nerăbdare ca unchiul să 
se retragă în atelierul său, un soi de magazie de lemn, 
lipită de casă. Pătrundeam acolo cu senzația că mă 
aflu în peștera cu comori a lui Ali Baba. Pe un perete 
erau așezate într-o ordine perfectă tot felul de unelte, 
ciocane, clești, chei, șurubelnițe și alte scule pe care 
nu le cunoșteam. Pe câteva rafturi, deasupra ușii erau 
aliniate cutii și borcane inscripționate: șuruburi de 6 
sau de 8, piulițe de diferite mărimi, șaibe, garnituri și 
altele. O singură cutie, pe care era scris“te miri ce”, 
îmi atrăgea atenția. Curiozitatea de copil m-a împins 
să îl întreb ce se află în cutia aceea. “Acolo sunt tot 
felul de obiecte care nu se încadrează în niciuna din 
categoriile celelalte, dar care poate îmi vor folosi 
cândva!” – a venit răspunsul. Așteptam de fiecare 



       Gândul Anonimului  Nr.  67-68     *     Anul  XVI/Decembrie 2018 90

ROMÂNI CARE AU STRĂLUCIT ÎN ULTIMA SUTĂ DE ANI

dată când mă aflam în atelierul unchiului să văd dacă 
folosește ceva din cutia cu “te miri ce”. De obicei, 
în mijlocul atelierului trona vehiculul în faza de 
asamblare la care lucra Justin. Vizitatorii trebuiau să îi 
dea ocol, strecurându-se de-a lungul pereților. Aici își 
petrecea unchiul cea mai mare parte a zilei. Sculele, 
instrumentele aliniate pe pereți ca într-o farmacie, 
prindeau viață atunci când Justin se afla acolo. Îl 
urmăream dintr-un colț al atelierului cu sentimentul că 
mă aflu într-un alt univers, diferit de cel real. Au trecut 
anii, dar de fiecare dată când îl vizitam la lucru aveam 
aceeași senzație de pătrundere într-o lume aparte. În 
timp ce meșterea la ultima sa invenție, lui Justin îi 
plăcea să poarte cu mine discuții neconvenționale cu 
trimiteri filozofice. Temele erau vaste, dar căutau să 
aducă în lumină partea ascunsă a lucrurilor. Istoria, 
fizica și metafizica, fenomenele paranormale, esența 
miturilor și a religiilor, 
paleoastronautica, partea 
înșelătoare a științelor 
exacte erau subiecte care 
se întrepătrundeau unele 
cu altele, dezvăluindu-
mi o altă fațetă a realității 
pe care nu o cunoșteam. 
Adolescența și tinerețea 
mi-au fost modelate de 
acele discuții. De multe ori 
primea în atelier vizita unor 
prieteni și cunoscuți. Erau 
printre ei medici, terapeuți 
neconvenționali, inventatori, fizicieni, scriitori, 
filozofi, istorici, ziariști, ingineri, oameni de artă. Unii 
dintre oaspeții săi se numeau Henri Coandă, Dumitru 
Prunariu, Eugen Macovschi, Radu Manicatide, 
Octavian Groza, Alexandru Mironov, Mircea Chelaru. 
Discuțiile și comentariile se desfășurau atunci pe mai 
multe paliere multidimensionale, devenind adevărate 
dizertații filozofice. Justin participa activ la dialog în 
timp ce lucra tacticos la vehiculul care prindea viață 
și formă sub ochii uimiți ai auditoriului.

Înainte de a începe lucrul la un nou vehicul, 
Justin îl desena din mai multe unghiuri. Avea un 
real talent la desen, iar schițele sale aveau de multe 
ori adevărate calități artistice. Noi, cei din familie îi 
cunoșteam și apreciam la superlativ abilitățile sale 
tehnice, dar față de marea masă a publicului său, îi 
prețuiam cu precădere latura sa mai puțin cunoscută 
de ceilalți, capacitățile paranormale ieșite din comun. 
Putea vindeca pe cineva de la distanță, doar prin 
puterea gândului. Era capabil să caracterizeze o 
persoană până la detalii ascunse, doar privindu-i o 
fotografie. Avea o remarcabilă putere de anticipație, 

putând prevedea cu un grad ridicat de exactitate 
evenimente și fenomene viitoare. Și-a prevăzut cu 
precizie și clipa morții sale cu 14 ani înainte. Era 
considerat vrăjitorul și șamanul familiei. De câte ori 
aveam o problemă căreia nu îi vedeam soluționarea, 
mergeam la Justin pentru o consultație. După o clipă 
de concentrare, unchiul îmi dădea cu exactitate soluția 
problemei și estimarea în timp a rezolvării ei. Cred 
că această înzestrare paranormală de excepție a fost 
determinantă și în activitatea sa de inventică. Obișnuia 
să afirme că invențiile sale nu îi aparțin, el fiind doar 
un simplu emițător în mâna lui Dumnezeu. “Am fost 
de când mă știu un nemulțumit, am căutat mereu 
altceva…Merg în atelier și lucrez, îmi pun întrebări, 
mă culc apoi și în dimineața următoare mă trezesc că 
am soluția în cap. O visez, asta e tot!” “Eu, de fapt, 
nu am inventat nimic. Racheta este cunoscută cu mii 

de ani înainte de Hristos, de 
la mandarinii chinezi. Nu am 
făcut decât să propulsez un 
om în aer. Dacă am obținut 
ceva, va spune istoria.” 
“Întotdeauna am fost curios, 
am vrut să aflu mai mult, dar 
se pare că a trebuit să ajung 
la senectute ca să-mi pot 
da seama că, de fapt, nu se 
poate afla nimic nou. Totul a 
fost știut și cunoscut cu mult 
timp înainte. Noi nu facem 
decât a ne reaminti ceea ce 

a fost cunoscut odinioară”. “Nu am făcut niciodată 
ceva clasic. Am evitat toate invențiile apropiate de 
clasic. Am vrut să caut în totdeauna ceva nou, o cale 
de rezolvare diferită, nebătătorită.”- spunea deseori. 
Această înclinație către spiritualitatea profundă a 
vieții, către tot ce este diferit și neconvențional i-au 
guvernat de fapt întreaga existență. După moartea 
credincioasei sale soții, Mariechen și emigrarea unicei 
sale fiice - Doina, în Canada împreună cu întreaga 
ei familie, Justin s-a izolat treptat de tumultuoasa 
viață a capitalei, retrăgându-se într-o cabană- atelier 
din lemn în localitatea Filipeștii de Pădure, județul 
Prahova, pe un loc care aparținuse odinioară bunicilor 
săi. A continuat să viseze și să creeze la invențiile sale 
nonconformiste, ca un paliativ contra sentimentului 
de însingurare pe care îl resimțea în fața acestei lumi 
în continuă schimbare și transformare. I s-au alăturat 
acolo numeroși discipoli, unii din sincera dorință de a 
învăța din vasta experiență a maestrului, alții doar din 
intenția de a-și putea asocia numele alături de gloria 
sa. A avut parte și de satisfacții târzii. S-a bucurat de 
contactul și aprecierea Majestății Sale, Regele Mihai 
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I al României, și el un împătimit al motoarelor și 
mașinilor. A fost o onoare supremă pentru el și pentru 
mine ca să primim împreună din partea Majestății 
Sale, Regele Mihai I al României, decorația „Regele 
Mihai pentru Fidelitate” în ziua de 26 martie 2014, 
la Castelul Peleș, în chiar clipa aniversară a Alteței 
Sale Regale, astăzi Majestatea Sa, Margareta a 
României, el pentru contribuția sa la inventica 
României, eu pentru meritele mele artistice. I s-au 
acordat numeroase alte premii și distincții. Lăudători 
și amatori dornici de ecouri de presă la ordinea 
zilei l-au înconjurat necontenit, unii din sinceritate, 
alții din interes. Conștient că timpul său terestru se 
apropia de sfârșit, s-a concentrat în ultimii săi ani la 
finalizarea ideilor și invențiilor sale. A plecat, așa cum 
estimase cu mulți ani înainte, într-o seară de ianuarie 
a anului 2015, la vârsta de 82 de ani. Implicat profund 
asupra ideilor și visurilor care îl frământau, nu putuse 

prevedea, cu o clipă mai devreme, că ceara care lipise 
aripile sale de gânditor în absolut, începuse să se 
topească asemeni aripilor anticului Icar, iar limitele 
sale umane se apropiau de final. Existența terestră 
este, după spusele sale, doar un episod temporar 
în drumul spiritului nostru, care este veșnic, către 
perfecțiune. Dacă este așa, sunt încredințat că unchiul 
meu, Justin Capră se străduiește, acolo sus, într-un 
univers paralel, alături de mentorii săi Traian Vuia, 
Aurel Vlaicu și Henri Coandă să făurească aripi care 
să ne permită nouă, încă trăitori pe Terra să depășim 
vicisitudinile și meschinăriile vieții de zi cu zi și să ne 
înălțăm în căutarea adevărului. 

Col.(r) Valentin TĂNASE
Directorul Studioului de Arte Plastice al 

Armatei
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REMEMBER 

De-a lungul timpului, fiecare dintre noi 
poate întâlni mulți oameni, cu care uneori 

poate rămâne apropiat, căci drumurile vieții se 
păstrează intr-un paralelism sau se pot întretăia.

Un astfel de om a fost pentru mine, în decursul 
a peste 60 de ani, Romulus Rusan. Eram studenți ai 
Institutului Politehnic din Cluj, el cu un an mai mare, 
la Facultatea de Mecanică, eu la cea de Construcții.

Pe atunci, sesiunile științifice ale studenților 
aveau o desfășurare festivă. Desfășurarea lor era, 
într-un fel, programată pe specialități: rezistența 
materialelor, mecanică, 
beton, matematică etc. 
Deși eram la Construcții, 
profesorul de mecanică 
Andrei Râpeanu mi-a  
încredințat elaborarea unei 
lucrări în acest domeniu: 
despre optimizarea 
funcțională a unui mecanism. 
După eforturi deosebite și 
o îndrumare competentă, 
am reușit să o duc la capăt, 
urmând a o prezenta la 
ședința de comunicări, la 
secția de Mecanică...

În ziua susținerii, 
eram în sală singurul 
student la Construcții și îmi 
așteptam rândul, conform 
programării. Lângă mine, 
un tânăr înalt, zâmbitor, m-a 
întrebat ceva în legătură 
cu tema pe care urma să o 
prezint. Așa a văzut că nu 
sunt de la Mecanică și că 
aveam o stare emoțională deosebită...S-a oprit să-
mi explice, mai pe înțelesul meu, chichițele acestui 
mecanism, pentru a-i înțelege funcționarea. Mi-a 
venit rândul și expunerea a mers foarte bine.

Scăpat de emoții, am rămas în sală, căci 

succesul îl datoram colegului care acum își prezenta 
lucrarea și voiam să-i mulțumesc. Foarte încântat 
că l-am așteptat, am plecat amândoi din sală și am 
început să sporovăim de toate pentru toți.

În încheierea sesiunii de comunicări, s-au 
anunțat rezultatele: prietenul meu a luat premiul I, iar 
eu mențiune. Așa l-am cunoscut pe Romulus Rusan. 
Amândoi eram foarte încântați că ne-am cunoscut și 
am hotărât să ne vedem mai des, căci eu locuiam la 
cămin, iar dânsul la un unchi, în oraș.

Într-una din întâlnirile noastre ulterioare, mi-a 
mărturisit din gândurile, 
întâmplările, obstacolele, 
bucuriile, dar și necazurile 
sale... Odată cu trecerea 
timpului, studenți fiind încă 
amândoi, fără să ne dăm 
seama, ne-am împrietenit 
cu adevărat. El colabora 
la Tribuna, dar și la ziarul 
local Făclia cu articole, 
care în cea mai mare parte, 
erau reportaje. Așa se face 
că, dintr-o pornire „gând 
la gând cu bucurie”, ne-am 
înțeles că nu ar strica dacă 
am scoate la „rota-printul” 
Institutului Politehnic Cluj  
o mică publicație în care 
să se prezinte activitatea 
studenților de la cele două 
facultăți, dar și gândurile 
cadrelor didactice... Pentru 
concretizarea acestei 
inițiative însă, era nevoie 
de obținerea unor aprobări, 

avize și mai știu eu ce demersuri. În primul rând, era 
necesar acordul Rectorului, pe atunci bine-cunoscutul 
profesor universitar Alexandru Domșa. Acest prim pas 
l-a făcut, cu succes, Romulus Rusan. Mai era necesară 
obținerea avizului de la directorul administrativ al 

ROMULUS RUSAN
- Omul si prietenul adevărat -

Gheorghe ȚICLETE
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Institutului. Acesta era tatăl colegei mele Karoly. Era 
de altfel și tatăl celui care a fost antrenorul echipei 
naționale feminine la gimnastică, Bela Karoly. 
Auzind de intenția noastră s-a arătat surprins, dar 
și entuziasmat în același timp. Ca urmare, a luat 
problema în mână și a obținut toate avizele necesare. 
Așa s-a născut revista „Politehnica” (1957). Era cu 
adevărat o victorie!  Dar bucuria nu a ținut mult căci, 
după apariția câtorva numere, organele competente 
au decis executoriu: „o revistă inutilă”, obligată să își 
înceteze apariția.

În 1958, Romulus Rusan termină facultatea și 
se dedică în totalitate scrisului, continuându-și arta 
reportajului cu o dăruire de invidiat. Colaborează 
în continuare la „Tribuna” și „Steaua” care apăreau 
la Cluj, dar și la „Luceafărul”, „România Literară”, 
„Cinema”.

 Un om serios și perseverent, cu reale calități 
scriitoricești, nu abandonează lucrul început și, în 
1963, publică prima carte, „Râul ascuns”, în colecția 
„Luceafărul”, la „Editura pentru literatură”. În luna 
decembrie a aceluiași an, publică cea de-a doua 
carte, „Expres ‚65”, la „Editura Tineretului”, colecția 
„Patria Noastră”. Atunci, imediat după Anul Nou, 
ne-am întâlnit pentru a mai sta de vorbă și „a mai 
povesti”, cum avea obiceiul să spună, pregătind o 
mică festivitate ce avea să vină cu surprize, în aprilie...

Surpriza a fost pe măsură, căci ziarul „Făclia” 
din 11 aprilie 1964 consemnează primirea „premiului 
pe anul 1963 al Uniunii Scriitorilor din R.P.R. pentru 
reportaj”, acordat tânărului scriitor clujean Romulus 
Rusan, fiindu-i premiate cărțile „Râul ascuns” și 
„Expres ‚65”. Și pentru mine a fost o surpriză în plus, 
căci îmi va dărui aceste două cărți cu dedicați speciale, 
pe care vreau să le consemnez în continuare, întărindu-
mi convingerea că îmi este un adevărat prieten. Pe 
„Râul ascuns” scrie: „Lui Gheorghe Țiclete îi închin 
acest râu ascuns al prieteniei mele vechi, datând din 
anii politehnicii, dorind-o prelungită pe mulți ani 
înainte, fructificată în întâlniri omenești și literare tot 
mai dese”, Cluj, apr. 1964, Romulus Rusan. Având 
la îndemână, adusă special, îmi oferă și volumul 
„Expres ‚65”, cu următoarea dedicație: „Inginerului 
Gheorghe Țiclete - unul dintre puținii ingineri-poeți 
ai acestei țări, alături de Ov. S. Crohmălniceanu și de 
subsemnatul! Îi doresc din inima mea prietenească 
mult succes în ambele direcții ale profesiunii sale” , 
Cluj, apr. 1964.

În prefața primei sale cărți, Al. S. Ștefănescu 
spune atât de frumos: „Romulus Rusan...a ales pentru 
prima carte, cu care se prezintă emoționat în fața 
cititorului, câteva din acele «locuri fără trecut, locuri 
reduse în timp, constelații coborâte pe pământ», 

mândrindu-se că se află «printre milioanele de 
astronomi ai acestui timp»”. Tot el constată cum „In 
reportajele lui Romulus Rusan palpită inima uriașă a 
poporului român” și că „cititorul va avea bucuria să 
descopere în acest volum un artist adevărat, îndrăgostit 
de țara lui, și a cărui tinerețe este vizibilă nu numai 
în patosul sentimentelor, dar și în lupta teribilă dintre 
inginer și poet”. 

Despre acest om minunat, care a fost Romulus 
Rusan, nu pot spune decât cuvinte de laudă, admirație 
și respect, mărturisind totodată această durere pe care 
nu o pot descrie la pierderea celui care mi-a fost atât 
de apropiat sufletește, pe care l-am iubit ca pe un frate 
și care, de fiecare dată când mergea la Cluj, îmi dădea 
telefon și îmi spunea: „am trecut pe la mormântul 
nepotului tău din Cimitirul Eroilor, am aprins o 
lumânare și i-am lăsat o floare...”

Pentru faptul că era prea modest și la locul lui, 
îmi voi permite să vă dau câteva date personale, pentru 
a-l cunoaște: s-a născut în 13 martie 1935 la Alba Iulia 
și a decedat, după o grea și prelungită suferință, la 
Spitalul Fundeni din București, joi 8 decembrie 2016, 
orele 18,45. Slujba de pomenire și înhumarea au 
avut loc duminică, 11 dec. 2016, la Cimitirul Bellu, 
unde au fost prezenți sute de oameni..., bucurându-
se, dacă putem spune așa, de înalte onoruri naționale, 
sub steagul tricolor și o gardă militară. Nu ne mai 
văzusem de doi ani, dar am vorbit la telefon de mai 
multe ori și-mi mărturisea îndurerat că regretă această 
imposibilitate de a ne vedea, dar când se va simți mai 
bine îmi va telefona..., ceea ce nu s-a mai întâmplat...

A fost unul dintre fondatorii organizației 
neguvernamentale „Alianța Civică”. A fost director 
științific al „Centrului internațional de studii 
asupra comunismului, din cadrul Memorialului 
Victimelor Comunismului și al Rezistenței”. A primit 
premiul UNESCO pentru toleranța interetnică și 
interconfesională „Corneliu Coposu” (nov. 2000), 
premiul „Adrian Marino” la Salonul Gaudeamus 
pentru editarea cărții „Exerciții de memorie” (martie 
2000); coordonator al lucrării „Cartea moților” 
(2013), apărută sub egida Academiei Civice, cu 
ocazia jubileului de 20 de  ani ai Memoriei Victimelor 
Comunismului și a Rezistenței  de la Sighet...

În colaborare cu soția sa, Ana Blandiana, 
scoate, în 1971, la Editura Albatros, „Convorbiri 
subiective”, o culegere de discuții, explicându-și 
intenția de a pune o oglindă pe chipuri ce li s-au părut 
reprezentative, pentru o mentalitate sau alta, capabile 
a defini revelatoare serii umane, de la care generațiile 
următoare să se poată revendica. Dacă vom aminti, 
doar în treacăt, aceste discuții reportericești, cu 
personalități precum: Grigore C. Moisil, Al. Rosetti, 

REMEMBER 
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C. Daicoviciu, Ștefan Vâlcu, Petre Ștefănescu Goangă, 
Marin Preda, Liviu Ciulei, Mircea Malița  sau evocări 
ale lui Lucian Blaga, Nicolae Labiș etc. etc. ne putem 
da seama de importanța educativ-formativă a acestei 
cărți.

Cum cei doi coautori nu s-au potolit, după 6 
ani, în 1977 vor edita cea de a doua carte de convorbiri 
subiective, pe care au intitulat-o „O discuție la masa 
tăcerii”, apărută la Editura Eminescu. De această dată 
apar personalități precum: Corneliu Baba, Octavian 
Onicescu, Ana Aslan, Al. Philippide, Iorgu Iordan, 
Cristea Mateescu ș.a., dar și amintiri despre George 
Emil Palade evocate de Ion Juvara și Dumitra Vereanu 
- mama laureatului Nobel, care avea 90 de ani. Deși 
majoritatea cititorilor săi, când vorbesc de Romulus 

REMEMBER 

Rusan, îi apreciază „America ogarului cenușiu”, ca 
fiind cea mai cunoscută, activitatea sa publicistică 
este impresionantă. 

Nu pot trece cu vederea o carte tot atât de 
importantă și apărută în 1986 la Editura Cartea 
Românească, trilogia „O călătorie spre marea 
interioară”: captivantă, dar și călăuză de istorie și 
civilizație, primită la 19 mai 1986 la librăria „Cartea 
Românească”, după o discuție îndelungată, în trei, 
căci de față era și cel care a fost Mircea Nedelciu, 
iar Romulus Rusan, cu același scris ordonat și atât de 
drag mie, a încropit ultima dedicație care mi-a rămas. 
„familiei Gheorghe Țiclete în totalitate - această carte 
de drumuri lungi, împreună cu amintirea tot atât de 
lungă a studenției făcute cu Țiclete-senior”.

Petru Birău, Culiță Moșic, 2006, ulei pe pânză
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România a fascinat întotdeauna de-a 
lungul istoriei sale. Acum la Aniversarea 

Centenarului Marii Uniri, considerată de istoricii 
lumii și politicenii vremii un miracol,  trăim un altul.  
Primul gând vă va conduce spre construcția Catedralei 
Neamului, dar ne vom referi în articolul prezent la o 
„catedrală a tehnicii și fizicii”. 

Dacă primul miracol a fost considerat și de alte 
țări înfaptuirea Marii Uniri, reîntregirea nației române 
și a pământurilor locuite de ea, cu ajutorul în bună 
măsură și al Franței, iată că la 100 de ani, am realizat 
aproape 100%, o minune a tehnicii, Laserul de la 
Magurele, cel mai puternic din lume la acest moment, 
de 10 pentawați. Realizarea este tot cu ajutorul 
francezilor și de data aceasta, cei de la firma Thales.

Destinul istoric al României de a surprinde a 
fost cel care ne-a marcat și evidențiat în fața lumii 
încă de acum 2000 de ani. Da, 2000 de ani fiindcă 
avem o istorie a noastră de 2000 de ani și o limbă care 
ne-a creat unitatea națională într-o lume înconjurată 
de alte limbi, dar continuu și unitar vorbită chiar 
dacă lungi perioade din istorie, locuitorii, vorbitorii, 
românii într-un cuvânt au trăit sub alte imperii, culturi 
sau religii. 

Miracolele României sunt consemnate 
începând cu Dacia, Sarmisegetuza și ceasurile terestre, 
rezistența  seculară în fata imperiilor otomane, austro-
ungar, rusesc, de la Mircea cel Bătrân până la Dimitrie 
Cantemir,  unirile făcute de Ștefan cel Mare, Mihai 
Viteazu, Cuza și finalizând cu Marea Unire de la 1918 

DRUMUL DE LA NANOPARTICOLE 
LA PENTAWAȚI TRECE PRIN 

LASERUL ELI-NP DIN ROMÂNIA
Dr. Ec & Ing.  Viorel GAFTEA
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și elita vremii reprezentată prin Iuliu Maniu, Vaida 
Voievod sau regale Ferdinand și Regina Maria.

Dacă mai recent miracolele au luat o formă 
tehnică prin pionerii aviației mondiale, Traian 
Vuia, Aurel Vlaicu, Henri Coandă, Herman Oberth 
(rachetele cu trepte, proiectele NASA), cosmonautul 
Dumitru Prunariu,  sonicitatea savantului Gogu 
Constantinescu, printre primele țări care au construit 
calculatoare (cu tuburi electronice), în medicină 
prin George Emil Palade- premiul Nobel, azi 
miracolele s-au dus către lumea 
nanometrică, nanoștiințe și 
nanoparticole, dar a căror 
putere o vom duce la multiplii 
de pentawați prin Laser, astfel 
că abordarea  a venit de la 
sine pe o creștere, constantă a 
cunoașterii, prin diversificarea 
între industria semiconductoare 
(IMT- Bucuresti) și fizica 
atomică

Este vorba de Laserul 
ELI-NP de la Măgurele, 
lângă Bucuresti, pe platforma 
cercetării nucleare românești 
și a Institutului de Fizică 
Atomică, care au convins 
Comisia Europeană să 
finanțeze în Romania cel mai 
mare proiect de cercetare, cel mai puternic laser din 
lume la ora actuală. Structura este dezvoltată printr-un 
proiect cu finanțarea prin programul POC- Programul 

Operațional de Competitivitate.
Infrastructura pentru lumină extremă (ELI 

https://eli-laser.eu/) este un proiect al Uniunii 
Europene care dorește să construiască un laser de 
1.000 de ori mai puternic decât cel mai mare laser din 
lume. Echipamentul ELI Nuclear Physics (ELI-NP) 
se concentrează pe fizica nucleară bazată pe laser. 
Acesta va găzdui două mașini, un laser cu intensitate 
ridicată, unde grinzi din două 10 lasere PW sunt 
adăugate în mod coerent pentru a obține intensități 

de ordinul 1023 - 1024 W / cm2 și un fascicul gama 
foarte intens, strălucitor, obținut prin laser luminează 
un fascicul de electroni generați de un accelerator 
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liniar convențional. Proiectul va fi gazduit în special 
de Romania, cu extensii de cercetare în Ungaria și 
Republica Cehă.

Dacă laboratoarele de la CERN, Elveția, au rolul 
unor acceleratoare de particule, vorbim de electroni, 
fotoni, protoni individuali, Laserul accelerează 
mase, fluxuri de materie și energii nemaiîntâlnite 
și necontrolate pamântean, putând verifica teoriile 
fizicii, reacțiile supenovelor, fenomenele cosmosului.

Vizita efectuată la Magurele, în structura 
construită și dedicată Laserului de la Magurele, a 
însemnat un pas în alte sfere ale cunoașterii, ale 
tehnologiei, ale miracolelor pe care ființa umană le 
poate crea. 
Fascinația infrastructurii construcției și performanțelor 
tehnologice ale podelei superstabilizată la orice 
oscilație în ciuda dimen-
siunilor de 100-200 metri 
și poate miilor de tone, 
sunt uitate după ce pășești 
prin sălile uriașe, după ce 
dai cu ochii de aparatura 
strălucitoare, într-un mediu 
purificat de particole 
străine, de praf, de poluare, 
aparatură capabilă să vadă, 
să controleze, să opereze 
cu structuri nanometrice. 

Raza de Laser, 
fascicolul cu puterea lui 
de până la 10 petawați va 
fi controlat, direcționat 
și către alte laboratoare 
pentru cercetări în 
diverse domenii, de la 
fizica materialelor la  
nanomedicină și nano-
biologie.

Miracolul tehnic 
este susținut de miracolul 
uman, prin adunarea celor 
mai creatoare minți ale 
cercetării într-un colectiv 
multinațional, sub inflența 
spiritual-creatoare a 
recentului caștigător al 
Premiului Nobel 2018, 
care a recunoscut că 
distincția câstigată aparține 
deopotrivă și proiectului 
realizat prin Laserul ELI 
de la Magurele, România.

Laserul ELI  este un 

subiect care științific nu poate fi abordat și  limitat la 
câteva pagini, de aceea am dorit săi redăm dimensiunea 
filozifică, să punctăm și menționăm câteva referințe 
care să poată constitui surse de informare, publicații și 
locuri unde se publică cercetări si realizări.

Laserii, cercetările fizice, semiconductoarele, 
microtehnologia, biochimia încununată cu 
nanobiotehnologii, sunt astăzi prezente în cursurile 
universitare, centrele și institutele de cercetare, 
proiectele și finanțările din toată lumea, inclusiv aici, 
acum în România. CETAL, Centrul de Tehnologii 
Avansate Laser dezvoltat de Institutul INCD pentru 
Fizica Laserilor și a Radiaților http://www.inflpr.ro/ 
are un rol cheie în pregătirea experimentelor de la 
ELI-NP

Competitia între controlul materiei, energia 
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acesteia, a informatiei și structurilor de depozitare 
a acesteia, a vitezei procesării și comunicațiilor, 
continuă într-un ritm foarte alert și competitiv.

Întrebări cu privire la viitorul „Nanoștiinței și 
Laserilor” ne conduc către o prima întrebare :

Ce păstrează viitorul pentru știință, ce va 
însemna impactul „nano” în creația divină prin 
cunoașterea umană? În nanobiologie, nanomedicină? 
La aceste întrebări se va căuta un răspuns și în 
laboratoarele înșirate de-a lungul razei laser ELI. 
Vom modifica ADN-ul, vom crea viața, vom studia 
supernovele și crearea universului? Răspunsurile vor 
veni pe parcursul viitorului centenar sau poate chiar 
mai repede.

Recent, Forumul românilor din domeniul 
micro- și nanoelectronicii (http://www.acad.ro/
com2018/doc/d1106-ForumIMT-program.pdf, 6-7 
noiembrie, 2018), organizat de Acad. Dan Dascălu, 
Prof. Sorin Cristoloveanu (Grenoble), Dr. Andreas 
Wild (Munchen) și Acad. Ioan Dumitrache, Secretar 
General al Academiei Române, a răspuns la câteva 

întrebări, mai multe răspunsuri vor fi anul viitor la 
EuroNanoForum (iunie 2019, http://www.romnet.net/
EXCELNANO, http://www.imt.ro). 
Așadar să cinstim cum se cuvine miracolele țării,  
Marea Unire 1918, ale realizărilor tehnice magistrale 
– Laserul de 10PW, cu ocazia sărbătorilor de Centenar 
și să creem tot mai multe motive de aniversări, la zece 
ani, la sferturi de veac și semicentenare.

Producția rămâne principalul factor de 
dezvoltare, dar cercetarea devine calea de valorificare 
și impact pentru creația și inventivitatea umană, pentru 
oricare din sectoarele și infrastructurile existente, 
de transport, comunicație, energie, sisteme de plăți 
electronice, sisteme de servicii electronice, robotică 
și inteligența artificială în întreaga economie, într-o 
etapă când tehnologia revoluționează lumea.

Dr. Ec & Ing.  Viorel Gaftea
Secretar Stiintific, Secția Știinta și tehnologia     
informației,  Academia Română

!
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Acum la 100 de ani de la înfăptuirea năzuinței 
de veacuri a românilor din Transilvania, 

Unirea cu Patria Mamă, în semn de pios omagiu adus 
eroilor și martirilor de altădată dar și pentru ca cei de 
azi să  știe că mărețul act istoric nu a venit de la sine ci 
prin voința fermă a poporului român apăsat de nevoi și 
suferințe secole de-a rândul sub stăpânire străină, deci 
pentru toate acestea la Turda a fost comemorat preotul 
Ioan Opriș, martir al neamului. Pe aceste pământuri 
au curs multe lacrimi, a curs mult sânge și e îngropată 
multă suferință. Pe aici sunt locuri sacre pe unde 
călătorul ar trebui „să pășească cu capul descoperit, ca 
într-o catedrală”, după cum spunea Mitropolitul Acad. 
Antonie Plămădeală.

În lupta pentru păstrarea limbii române și a 
conștiinței naționale, purtătorii de steag românesc au  
fost preoții și învățătorii care adesea au plătit cu propria 
viață credința lor fermă în cauza dreaptă a românilor. 
Un exemplu în acest sens este preotul martir Ioan 
Opriș dinCristiș, un mic sat din vecinătatea Turzii. 

 Pentru ca toate acestea să se știe, ca să nu 
ne uităm istoria și pentru a cinsti cum se cuvine 
înfăptuirea Unirii, Protopopiatul Ortodox din Turda 
prin reprezentantul său  Protopop Pr. Daniel Crișan a 
organizat în 8 octombrie a. c. o solemnă comemorare 
a preotului martir Ioan Opriș paroch gr. or. al 
CRISTIȘULUI care a fost împușcat mișelește de 
geandarmii maghiari în 8 Novembre 1918 în etate 
de 40 de ani , după cum este scris pe monumentul său 
funerar ridicat de Asociația Cultul Eroilor.

Inițiativa a pornit de la preotul Dumitru Pop 
care a solicitat protopopiatului să țină Conferința 
preoțească semestrialăde toamnă la biserica din 
Oprișani, parohie în care a servit, cu un secol în urmă, 
preotul martir Ioan Opriș.

Comemorarea s-a desfășurat în curtea 
bisericii cu hramul Adormirea Maicii Domnului în 
prezențaÎnaltpreasfințitului Andrei, Arhiepiscopul 
Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul 
Clujului, Maramureșului și Sălajului înconjurat de cei 
aproape 90 de preoți din Protopopiatul Ortodox Turda. 

Mai erau prezenți Primarul municipiului Cristian 
Matei, mulți-mulți enoriași, adulți și copii, urmașii 
descendenți ai preotului martir; nepoți și strănepoți 
din Turda, Cluj-Napoca sau București, elevi de liceu, 
elevi de la Școala Generală Ioan Opriș.

După cuvântul oficial de deschidere a urmat 
evocarea evenimentelor dramatice petrecute în urmă 
cu o sută de ani chiar aici în curtea bisericii soldate cu 
vărsare de sânge românesc nevinovat prin prezentarea 
scenetei „In memoriam” întocmită de fostul director 
ai Teatrului de Stat Turda, Prof. VergilDeceanu și 
pusă în scenă, ca regizor, de actrița Mihaela Deceanu.

Cei prezenți au retrăit momentele când 
locuitorii Cristișului în frunte cu preotul lor Ioan 
Opriș au întâmpinat și primit o delegație a Partidului 
Național Român compusă din dr. Augustin Rațiu, 
nepotul memorandistului Dr. Ioan Rațiu, și dr. Sever 
Mureșan.Se pregătea alegerea delegaților pentru 
Mărita Adunare de la Alba Iulia. Aceștia au venit cu o 
trăsură din Turda și pentru întâia oară, în văzul tuturor, 
purtau și fluturau drapelul românesc. Așa ceva nu se 
mai pomenise în Transilvania. Preotul, cu o mână pe 
inimă, a sărutat drapelul iar enoriașii; bărbați, femei și 
copii, cu adâncă solemnitate, rar și apăsat și-au făcut 
semnul crucii și au rostit un șoptit Doamna ajută.

Oaspeții s-au adresat celor adunați spunându-
le că Imperiul Austro-Ungar se năruie sub povara 
păcatelor seculare, că pentru români ziua cea mare 
este mai aproape ca oricând. Le cere să dea ascultare 
părintelui Opriș, să nu se abată de la ordinile primite, 
să nu recurgă la acte de violență, să apere viața și 
proprietatea tuturor.

După plecarea delegaților, din ușa bisericii, 
preotul Opriș le spune sătenilor că ostașii întorși de 
pe front sunt dezlegați de jurământul de credință față 
de împărat. Acesta este detronat. Guvernul maghiar 
de la Budapesta a fost nevoit să admită ca ofițerii și 
soldații români să depună jurământ de credință în 
fața Consiliului Național Român și a Gărzilor noastre 
Naționale. Avem dreptul la drapel românesc. 

LaTurda într-un ceremonial solemn,
COMEMORAREA PREOTULUI 

MARTIR IOAN OPRIȘ
Ioan BEMBEA
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În acest timp sosesc, dinspre comuna vecină 
Poiana, mai mulți jandarmi maghiari, văd lumea 
adunată în curtea bisericii, se îndreaptă spre preot 
și cu multă ură  i se adresează: „Nu mai lătra, popă 
spurcat!” apoi, fără a mai aștepta, își descarcă pușca 
în pieptul acestuia. Preotul  cade la pământ  în văzul 
și consternarea întregului sat. Este ucis „mișelește”.

Sceneta, excelent interpretată, în rolul 
principal teologul Florin Pop, a fost întocmită după 
monografiaPreotul Ioan Opriș martir al neamului 

de Ioan Bembea. Momentul artistic evocator a fost 
întregit cu poezii și cântece adecvate prezentate de 
elevii Școlii Ioan Opriș.

Arhiepiscopul și Mitropolitul Andrei înconjurat 
de un sobor de preoți a oficiat o slujbă de pomenire, 
un parastas, după care la bustul preotului omagiat din 
curtea bisericii au fost depuse mai multe coroane de 
flori pe fundalul muzical „Presărați pe-a lor morminte 
/ Ale laurilor fluor…”

Aici la Turda s-a săvârșit o impresionantă și 
emoționantă lecție de istorie.

                                                             
 Ioan BEMBEA 
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În ziua de 9 martie 2018, la Paris, s-au 
sărbătorit 900 de ani de la constituirea „ORDINULUI 
CAVALERIILOR TEMPLIERI “. Au participat peste 
1000 de delegaţi din toate prioratele din Europa și nu 
numai. România, care are o puternică reprezentare 
pe plan european, a trimis o delegație de peste 90 
de cavaleri. Ceremonialul a avut loc la Île de Juifs ( 
Insula Evreilor ) la „Pont Neuf”. Acest loc este sacru 
atât pentru francezi, cât și pentru templierii din toată 
lumea, deoarece 
aici a fost ars pe 
rug, la 18 martie 
1314, al 22 lea 
Mare Maestru 
Jaques de Molay. 
Delegațiile, cu 
steagurile țărilor 
de proveniență, 
cu mantiile albe 
cu crucea roșie 
templieră, țînând 
fiecare câte un 
trandafir alb în 
mână, după un 
scurt discurs 
de cinstire a 
memoriei lui J.M. 
ţinut de Nunţiul 
Papal şi de cavalerul Gerard Villery, Mare Prior 
General al Franței şi Preşedinte Director al Asociaţiei 
Internaţionale a O.S.M.T.H. ( Ordinul Suprem Militar 
al Templului din Ierusalim ). 

Evenimentul a reprezentat un moment de 
sărbătoare pentru Franţa şi pentru parizienii ce 
urmăreau de pe ambele maluri ale Senei şi de pe Pont 
Neuf, ritualul de comemorare finalizat pe locul rugului 
unde a fost ars J.M., aruncând sute de trandafiri în 
Sena. De menţionat că, pentru acest ceremonial, a 
fost necesară aprobarea Jandarmeriei și a Armatei 
Franceze – pentru asigurarea protecţiei. Cu ocazia 
acestui eveniment O.S.M.T.H. Francez a organizat şi 
un ceremonial de învestire a noi nobili cavaleri printre 
care și români. 

Este interesant de ştiut și istoricul acestui Ordin 
intrat în mitologie şi care fascinează şi azi. Ordinul 
Cavalerilor Templieri este un ordin militar – religios 
(ecumenic acum) ce a luat ființă în timpul cruciadelor. 
Cavalerii fondatori au fost 9 eroi ai luptelor din 
Ierusalimul Sfântului Mormânt, având că mentor 
pe Sfântul Bernard, Abatele Mănăstirii Clairvaux. 
Botezaţi iniţial „Sărmanii Cavaleri ai lui Hristos “, în 
1118 cei 9 cavaleri francezi conduşi de Hugues de Payns 

ce se numeau : 
Hugues de Payns 
( comandant 
), Andre de 
Montbard, Payen 
de Montdidier, 
Geoffroy de 
Saint-Omer, 
Archambaud de 
Saint-Amand, 
Geofroy Bisol, 
Gondemar, 
Rossal și ultimul 
sosit Hougues 
de Champagne. 
Cei 9 cavaleri, 
ce vor intra în 
legendă, aveau 
o dublă misiune: 

cea oficială, de pază și ocrotire a pelenirilor porniţi 
din Europa spre Sfântul Mormânt şi o alta, ocultă, 
de a căuta relicve ale începuturilor creştinismului 
(manuscrise, moaşte, artefacte, Sfântul Gral, Chivotul 
Legii, ...), drept pentru care ei au campat pe ruinele 
Templului lui Solomon, distrus pentru a două oară de 
romani în deceniul VII. Convingerea lui Clairvaux 
era că aici, la Stânca lui Aavram, la confluența celor 
3 mari religii ( Ebraică, Creştină, Islamică ) trebuie 
căutată lumina „Adevarului Cristic”.  

Cei 9, mai intâi s-au călugărit la Efes, locul 
unde a propovăduit Sfântul Apostol Ioan, fiind „ 
calugăriţi” de Episcopul de Rit Bizantin (ortodox) 
Theocletes. Curând, numărul lor ajunge la 300 de 
cavaleri, iar numărul oştenilor ajunge la câteva mii. În 

CAVALERII TEMPLIERI
Mihai ŞURUBARU 
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urma conclavului din 1128 de la Troye, capitala feudei 
ultimului venit din cei 9, Hugues de Champagne, în 
scopul de recunoaştere oficială a Ordinului şi de a-i 
da o Constituţie. Eminenţa cenuşie a Conclavului 
era înşuşi Abatele Bernard de Clairvaux. În urma 
hotărârilor luate, Templierii primesc mari privilegii ce 
în mod natural erau acordate numai de Rege nobililor 
din slujba sa. Ei erau scutiţi de impozite (deși ei 
percepeau impozite pe propriile moşii), aveau o ierarhie 
proprie, fără a da socoteală nici Regelui şi nici Papei. 
Aşa se explică puterea şi averea colosală a Ordinului. 
În aceste condiții, în care ei deveniseră „stat în stat “, 
evident că au trezit ura şi invidia Regelui și a Papei. 
După nici 50 de ani, Ordinul posedă, pe lângă Regatul 
Ierusalimului, numeroase comanderii (cu cetăți şi 
armate proprii ) în Antiohia, Tripolii, Franţa şi Scoţia, 
în Anglia, Portugalia, în Spania şi Ungaria. La noi, 
în Transilvania, în zona Abrudului, pe lângă minele 
de aur, au avut cetăți de unde au deschis drumul ce 
mergea până în Estonia. Acest stat cu ieşire la Marea 
Baltică a fost infiinţat tot de către templieri. Cu toate 
că se declară şi actioneză independent faţă de Rege și 
Papă, ei se disting printr-o vitejie nemaiîntâlnită până 
atunci – nu părăseau câmpul de luptă decât atunci 
când raportul era de 3 la 1, în favoarea dușmanilor. 
De asemenea, aveau şi un mare talent comercial – 
lor le datorăm atât comerţul naval cât şi cel terestru, 
între Europa şi Orient. Tot ei inventează scrisorile de 
credit – pelerinii depuneau banii la o bancă templieră, 
contra unor scrisori de garanţie care dădea dreptul ca, 
la orice bancă templieră de pe traseu, sau de la Sfântul 
Mormânt, să-şi primească banii în schimbul unei 
dobânzi – înființând astfel prima societate bancară 
internaţională. 

Excelează în construcţii militare, creează Stilul 
Gotic, care dispare odată cu interzicerea Ordinului. 
Templierii fac primul schimb cultural între Cultura 
Arabă (construcţii, vitralii, fântâni, medicină, 
matematică) şi Cultura Europeană (unde începuse 
deja Renaşterea). După cum este uşor de constatat, 
„Regatul neoficial Templier” pune bazele unei 
economii moderne şi înfloritoare. Dar toate aceste 
succese materiale duc, după cum am scris mai sus, 
la invidia regelui Franţei Filip, Philippe le Bel, un 
Rege falit din cauza lungilor războaie. Regele era 
secondat de ministrul justiţiei Nogaret, specializat 
deja în confiscarea averii evreilor bogați, prin procese 
măsluite şi condamnarea lor la moarte prin ardere pe 
rug pe Insula Evreilor ( Île de Juifs ). 

Papa la rândul său, era alarmat de contactul 
templierilor cu rabinii şi mulahii din Ierusalim ce 
puteau descoperi dovezi ale creştinismului primar 
chiar de la „izvor”, dovezi ce diferă de creştinismul 

propovăduit de Papă. Zvonul că ar fi descoperit 
sub zidurile Templului, prin excavări sub „Sfânta 
Sfintelor”, Chivotul Legii, Sfântul Gral şi chiar „Capul 
Sfântului Ioan” fac ca Papa Clement al 5 lea să se 
teamă că însuşi Creştinismul este periclitat. Unul cu 
interes financiar, altul cu interes religios, complotează 
pentru distrugerea şi confiscarea averilor Ordinului. 
În noaptea de 13 octombrie 1314 (de aici încolo cifra 
13 va fi considerată cifra cu ghinion), la porunca 
Regelui, ostaşii coroanei arestează cavalerii surprinşi 
şi dezarmaţi. O uriaşă razie arestează peste 150 de 
cavaleri. Guillaume Nogaret se va ocupa personal 
de procesul lor. Într-un proces ce va dura 7 ani, 25 
de cavaleri vor muri din cauza torturii – capetele de 
acuzare fiind ritualurile de primire a neofiţilor, în 
care aceştia erau obligaţi să scuipe de 3 ori pe cruce, 
adularea unui idol păgân (Bafomet care nici azi nu 
a fost identificat) şi de sodomie (emblemă lor era 2 
cavaleri pe un cal).

Evident că tot acest proces, cu mărturii smulse 
prin tortură, a fost ticluit şi pentru a provoca oprobiul 
public. Papa Clement al 5 lea, francez instalat pe 
Tronul Papal de la Avignon, la presiunea Regelui, 
excomunică Ordinul, iar bunurile lumești vor fi 
confiscate şi atribuite „Ordinului Cavalerilor de Malta 
“. La 18 martie 1314, în Paris pe Insula Iudeilor (Île de 
Juiffs ). la picioarele podului ( Pont Neuf ), Jaques de 
Molay şi incă un cavaler fidel sunt arşi pe rug. De la 
fereastra palatului, Regele Philippe urmarea cu atenţie 
sadică, chinurile nefericiţilor condamnaţi pe nedrept. 
Documentele vremii descriu că, înainte de a fi urcat 
pe rug, Marele Maestru s-a dezbrăcat de veșmintele 
templiere, pentru a nu da focului uniformă fără pată 
şi vină. Pe rugul în flăcări, Jaques de Molay rosteşte 
celebrul blestem: „Clement, şi tu Philippe, trădători 
ai credinţei jurate, vă invit pe amândoi dinaintea 
Tribunalului Dumnezeiesc! Pe tine, Clement, la 40 de 
zile, şi pe ține, Philippe, înainte de sfârşitul anului! „ 
Şi aşa a şi fost! Papa Clement moare de durere atroce 
de rinichi, după exact 40 de zile, iar Regele, va muri 
în noiembrie, doborât de pe cal de un mistreţ. Totul 
are recunoaştere documentară. „Sic transit gloria 
mundi”! Dar se impun şi câteva lămuriri: cum este 
posibilă o acţiune atât de extinsă fără ca secretul 
să nu „transpire”? Se crede că templierii cunoşteau 
complotul ( mai puţin ferocitatea urmărilor ) deoarece 
au fost arestaţi numai 150 de cavaleri! 

Cum de nu au fost găsite uriaşele lor tezaure? 
Se pare că ei le-au evacuat cu ajutorul unor care şi a 
unor cavaleri deghizaţi în negustori. Au mers iniţial 
în Portugalia, apoi au trecut cu o corabie în Scoţia. 
Cu aurul lor a fost construită celebra catedrala de 
la Rosslin, în subsolul căreia este ascuns tezaurul şi 
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artefactele biblice. Este interesant că multe sculpuri 
decorative, reprezintă porumb şi aloe vera, plante care 
trăiau numai în America şi asta, cu 200 de ani înaintea 
lui Columb!!!  

Dar Ordinul a putut fi oare desfiinţat complet 
când el era raspândit pe un teritoriu uriaş, necontrolat 
de Rege şi Papă? Evident că nu! Marele Maestru 
Jaques de Molay, înainte de moarte, moarte care se 
pare că şi-a acceptat-o ca martiriu, a lăsat un testament, 
publicat mai târziu de Armenius sub titlul de „Cartea 
Transmiterii”, în care şi-a desemnat urmaşii. Deci, 
Ordinul a avut în continuare o existenţă ocultă. Ultimul 
Mare Maestru este în prezent Don Fernando Peneira 
de Souza Fontes, Mare Prior General Magistral al 
O.S.M.T.H. Din cauza stării precare a sănătăţii, 
interimar este Marele Maestru Gerard Villier, Mare 
Prior General al Franţei. 

Dar care este rolul României în cadrul 
acestui glorios şi tragic Ordin? După Revoluţia din 
Decembrie 1989, România, care a găzduit vremelnic 
Ordinul Templier pe teritoriul nostru, pentru lupta 

ei seculară cu agresiunea semilunei, pentru sângele 
vărsat şi pentru eroismul ei în slujba creştinismului 
a fost primită ca membru de onoare al O.S.M.T.H. 
Internaţional. Mare Prior Magistral al României 
a fost ales şi recunoscut cavalerul Dan Vasiliu. 
Reprezentantul lui pentru Franţa este ofiţerul Mare 
Cruce Cuturela Sandu. O.S.M.T.H. Din România, a 
fost invitat în 2008 să facă parte ca membru printre 
cele 10 Mari Priorate din Franţa, Olanda, Suedia, Ţara 
Galilor, Germania, Italia, Spania, Belgia şi Grecia, 
fondatori ai Asociaţiei Internaţionale O.S.M.T.H., 
ai Muzeului Templier şi ai sediului internaţional 
din Paris. Cavalerii de azi numai sunt războinicii de 
ieri, iar Ordinul este ecumenic, propovăduind pacea 
în lume şi ajutorul nevoiaşilor. Titlul de  „Cavaler 
Templier “ este unul nobil şi atrage candidaţi cu 
dotări speciale din toate profesiile şi culorile politice 
exercitând un benefic rol social.

Mihai ŞURUBARU 
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1 Decembrie 1918, Alba Iulia - Are loc, în sala 
Casinei, Adunarea Națională, cu participarea 

a 1.228 de delegați (deputați) aleși. Vasile Goldiș 
rostește cuvântarea solemnă, încheiată cu un proiect 
de rezoluție, care începe cu cuvintele: „Adunarea 
Națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și 
Țara Ungurească, adunați 
prin reprezentanții lor 
îndreptățiți la Alba Iulia 
în ziua de 1 decembrie 
1918, decretează 
unirea acelor români 
și a tuturor teritoriilor 
locuite de dânșii cu 
România”. Proiectul de 
rezoluție este adoptat cu 
ovații prelungite. Pentru 
cârmuirea Transilvaniei, 
Adunarea Națională 
procedează la alegerea 
unei adunări legislative 
numită Marele Sfat 
Național, compus din 
250 de membrii; acesta, 
la rându-i, va numi 
un guvern provizoriu 
— Consiliul Dirigent. 
Cei peste 100.000 de 
participanți la Marea 
Adunare Națională de 
la Alba Iulia, adunați 
pe Câmpul lui Horea, 
aprobă cu aclamații 
entuziaste hotărârea de 
unire necondiționată și 
pentru totdeauna a Transilvaniei cu România.

1 Decembrie 1918 – Bucureşti – Reîntoarcerea, 
după doi ani de exil, a Regelui Ferdinand şi a Reginei 
Maria în Capitală. Familia regală defilează pe 
străzi alături de Armată şi este aclamată de întreaga 
populaţie, alături de care sărbătoreşte îndeplinirea 
idealului naţional. În jurnalul său, regina cosemna: 

„Tot oraşul era în delir . Lipsiserăm doi ani, 
cunoscuseră toate ororile ocupaţiei, cu tot ce aduce ea, 
iar acum ne întoarcem victorioşi, în ciuda nefericirilor, 
ne întoarcem după ce împliniserăm Visul de Veacuri, 
Visul de Aur al României. Ne întoarcem cu România 
Mare - ne întoarcem ca regele şi regina tuturor 

românilor!” După 
defilarea regimentelor 
participante la bătăliile 
Primului Război 
Mondial, o călduroasă  
manifestație s-a 
făcut delegației de 
bucovineni, ardeleni 
și basarabeni, frați 
veniți din ținuturile 
românești de pretu-
tindeni la marea 
sărbătoare a Unirii 
tuturor Românilor. 
Fiecare grup avea câte 
un drapel pe care sta 
scris numele ținutului 
pe care-l reprezenta: 
Transilvania, 
Maramureș, Crișana, 
Temișana, Bucovina.

1 Decembrie 
2018 – Alba Iulia 
– Se dezveleşte 
Monumentul Marii 
Uniri şi are loc o 
impresionantă paradă 
militară.

1 Decembrie 
2018 – Bucureşti – În prezenţa unui numeros public 
se dezveleşte statuia  Reginei Maria la intersecţia 
Bulevardului Libertăţii cu Splaiul Independenţei, 
în apropierea Parcului Izvor. Iniţiativa i-a aparţinut 
primarului sectorului 5, Daniel Florea, care a vrut să 
,,o aducem pe Regina Maria acasă”. 

După intonarea Imnului Naţional al României 

Premieră în patrimoniul cultural-artistic bucureștean  

DEZVELIREA STATUII REGINEI 
MARIA, CTITOR AL MARII UNIRI

Colonel (ret.) Petru GURĂU

EVENIMENT 
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şi a Imnului Regal, primarul sectorului 5 împreună cu 
realizatorul acestui impozant şi important monument, 
domul profesor Anton Raţiu, au dezvelit, în aplauzele 
celor prezenţi, statuia celei care a fost regina tuturor 
românilor. După sfinţirea statuii de către un sobor 
de preoţi, au urmat alocuţiunile prezentate de 
subsemnatul (am fost şi moderatorul manifestării), de 
sculptorul Anton Raţiu şi de domnul Daniel Florea, 
primarul sectorului 5. În finalul manifestării, doi 
membri ai trupei de teatru a Centrului Cultural şi de 
Tineret ,,Ştefan Iordache” au prezentat fragmente din 
scrisoarea-testament a Reginei Maria.

Evenimentul s-a desfăşurat de Ziua Naţională, 
în anul sărbătoririi Centenarului  Marii Uniri, care 
ne-a reamintit de cei care au contribuit la înfăptuirea 
marelui vis al românilor. Făurirea Statului naţional 
unitar român, la sfârşitul anului 1918, a fost rezultatul 
incontestabil al vitejiei ostaşilor noştri, la care s-a 
adăugat neobosita stăruinţă a întregului popor, un rol 
deosebit de important avându-l Regele Ferdinand şi 
mai ales Regina Maria.

Odată cu deschiderea războiului, Regina Maria 
şi-a început lupta ei contra durerilor fizice şi contra 
descurajării rănilor sufleteşti.

Regina a fost plină de curaj şi de iniţiativă în 
tot timpul războiului, atitudinea ei fiind de-a dreptul 
admirabilă. Optimismul ei era comunicativ, pe unde 
trecea descurajările dispăreau şi speranţele renăşteau.

Regina Maria a rămas în memoria celor care 
au văzut-o, atât în vizite la spitale printre sutele de 
bolnavi, cât şi pe front, printre soldaţi răniţi, un simbol 
al curajului neclintit.

Regina a vizitat spitalele de contagioşi mergând 
de la bolnav la bolnav, fără frică de primejdie şi 
împărţind daruri la fiecare şi mângâindu-i pe toţi. 
Conştientă de menirea ei în acele îmrejurări grele 
pentru ţară, nu a ezitat să-şi pună viaţa în pericol, 
socotind că doar astfel poate fi un exemplu pentru 
poporul său. Toţi cei din jur erau înspăimântaţi şi 
o îndemnau să-şi facă injecţii ca să fie protejată 
împotriva tifosului exantematic care făcea ravagii, dar 
ea spunea: ,,Eu nu am timp să fiu bolnavă, şi atâta 
timp cât România are nevoie de mine, Dumnezeu să 
mă ocrotească nu pentru mine, dar pentru că ţara 
are nevoie de mine”. Regina a coordonat colaborarea 
cu Crucea Roşie, a organizat spitale de campanile şi 
a strâns fonduri pentru serviciul de ambulanță. Astfel 
a ajuns să fie cunoscută drept ,,mama răniţilor” sau 
,,Regina soldat”. Indiferent cât de mari ar fi fost 
nenorocirile care se abăteau peste poporul său Regina 
Maria mergea întotdeauna mai departe, spunând plină 
de demnitate: ,,Refuz să mă las înfrântă până nu mi 
s-a smuls şi ultima fărâmă de speranţă”.

Regina Maria a fost ajutorul de nădejde al 
idealului naţional, căci, aşa cum spunea Patriarhul 
Miron Cristea, ea ,,a fost cea dintâi care a stat ca o 
stâncă, cu sufletul neclintit în convingerea biruinţei 
finale. Ca un înger păzitor a menţinut moralul 
trupelor în cercul central al aspiraţiilor naţionale 
de unde toată lumea românească aştepta orientare şi 
îndemn. În clipele critice, a fost un mare noroc pentru 
noi, pentru demnitatea noastră şi a dinastiei noastre, 
că am avut-o”.

Marea Unire s-a realizat şi datorită acţiunilor 
diplomatice ale Reginei Maria. După război, Regina 
Maria s-a alăturat oamenilor de stat români de pe o 
poziţie neoficială pentru a pleda cazul ţării noastre cu 
privire la reîntregirea teritorială. Puţini oameni par 
a fi coştienţi că actuala dimensiune a României se 
datorează în mare măsură eforturilor de lobby depuse 
de Regina Maria la Paris şi la Londra, unde a avut 
întâlniri cu Georges Clemenceau, primul-ministru al 
Franţei şi, totodată, Preşedintele Conferinţei de Pace, 
cu preşedintele Franţei, Raimond Poincaré, cu regale 
George al Marii Britanii şi cu preşedintele American 
Woodrow Wilson. În amintirile sale, arată că, fiind 
întrebată de ce a venit la Conferinţa de Pace, a replicat: 
,,Fiecare ţară are nevoie de o faţă. Deci când vă adunaţi 
cu toţii pentru deliberări, vreau ca România să aibă o 
faţă. Sunt aici să fiu acea faţă, să fac România ceva 
mai personal decât statistici şi hărţi”.

Şi, cu sprjinul şi la îndemnul Reginei Maria 
s-au realizat mausoleele de la Mărăşti, Mărăşeşti, 
Soveja şi Mateiaş şi s-a reuşit strângerea rămăşiţelor 
celor ce s-au jerfit pentru ţară, în cimitire de onoare, 
cimitire ale eroilor.  Pentru faptele sale noi, Asociaţia 
Naţională Cultul Eroilor, o putem considera eroină 
şi drept recunoştinţă purtăm denumirea onorifică 
de ,,Regina Maria” şi-i aducem un pios omagiu în 
acţiunile noastre. 

Pentru importanta contribuţie la realizarea 
Marii Uniri precum şi ca drept recunoştinţă pentru tot 
ce a făcut pentru România, Regina Maria merita să 
aibă o stauie într-o zonă atât de frumoasă a Capitalei 
noastre.  

Pentru toată jertfa şi dragostea Reginei Maria 
cât şi a tuturor celor care au făcut România Mare, se 
cuvine ca sus să avem inimile, să fim români, să fim 
buni creştini,să fim lumină pentru ceilalţi, astfel încât 
să reînvie prin noi bucuria Unirii celei Mari.

Colonel (ret.) Petru GURĂU,  
preşedintele Filialei Bucureşti  

a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ,,Regina Maria”

EVENIMENT 
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LUNENII ȘI MIŞCAREA DE ELIBERARE 
NAŢIONALĂ - MEMORANDIŞTII

Fragment din cartea  
COMUNA LUNA ISTORIE. TRĂINICIE ȘI ADEVĂR PE VALEA ARIEȘULUI

După înfrângerea revoluţiei din 1848 – 1849, 
aristocraţia habsburgică, pentru a-şi impune 

autoritatea lezată, reintroduce absolutismul în tot imperiu. 
Măsura, ca un ultim spasm al muribundului, nu poate 
împiedica dezvoltarea relaţiilor de producţie capitaliste, 
vehiculate de principiile – egalitate, dreptate, fraternitate, 
care dau un conţinut nou ideii de naţiune şi avântului 
mişcării de eliberare naţională a românilor transilvăneni. 
Astfel, liniştea scontată de cârmuitorii Imperiului 
Habsburgic, degenerat ulterior în dualismul Austro-
Ungar prea mult tributari trecutului nu se înfăptuieşte.

Naţiunea română din Transilvania în contextul de 
mai sus însufleţită de şcolile Blajului, de Astra înfiinţată 
la 1861 şi de Partidul Naţional Român creat la 1869, 
devine tot mai matură şi conştientă de sine. Românii 
organizaţi mai bine, reuşesc să se afirme pe plan politic, 
opunându-se în primul rând dualismului austro-ungar şi 
a măsurilor evidente de deznaţionalizare. Deorece după 
cum se ştie, în 1868 se voteză în dieta maghiară – Legea 
Naţionalităţilor, în contextul căreia se menţionează că în 

Ungaria nu există decât o singură naţiune, cea maghiară, implicit cu impunerea forţată a limbii maghiare în 
şcoli şi administraţie. Gravă eroare de calcul a autorităţilor maghiare, a dus promt la boicotarea dietei de către 
români.

Poziţia românilor transilvăneni în continuare se remarcă pe mai multe planuri, în deosebi prin declanşarea 
unei ample mişcări memorandiste, pentru drepturi politice, naţionale, precum şi dreptul la practicarea limbii 
materne şi a moştenirilor culturale tradiţionale.

 În astfel de împrejurări găsim obştea lunenilor după cum o atestă unele documente de epocă în primele 
rânduri. De fapt lunenii mai aveau proaspăt în memorie masacrul din 12 sept. 1848, iar procesele urbariale cu 
nobilii, pentru pământ, erau în plină desfăşurare. Ei erau gata şi nu aşteptau decât momentul prielnic pentru 
exteriorizarea preocupărilor ce-i frământă. Aşa se explică faptul că, în 1862 lunenii duşi cu forţa la votare, 
pentru a da o brumă de legitimitate dualismului, fug de la Podul Turzii, fără a intra în oraş, de cum să voteze, 
atrăgând după ei şi pe alţii din satele vecine. Dr. Ioan Raţiu apreciază acţiunea lunelilor - „demnă de faptele 
lor din 1848”  1 – Aprecierea este onorantă pentru trecutul comunei, mai cu seamă că ilustrul conducător al 
românilor Transilvăneni în toate acţiunile politice de masă ştia să se sprijine din plin pe ţăranii şi intelectualii 
satelor româneşti din jurul Turdei; comuna Luna fiind unul din punctele sale de sprijin.

Într-o scrisoare a Dr. Ioan Raţiu adresată lui Gheorghe Bariţiu la 25.01.1868 surprindem tocmai această 
preocupare. „Aici alăturat trimit abonaţii la „Gazeta de Transilvania” pe o jumătate de an pentru următorii : 
Ioan Păcuraru notar la Cheţa; Gheorghe Fetiţa notar la Luna, Marcel Pop notar la Gura Arieşului ... Nicolae 
Tamaş, preotul din Grind primeşte din greşeală două numere” 2. Cu acest prilej, aflăm numele unuia dintre 
primii abonaţi din Luna la Gazeta de Transilvania , cotidian românesc, unica formă de legătură şi informare 
operativă între românii transilvăneni. Simion Hada la 1867 şi Gheorghe Fetiţa la 1868 semnalaţi notari locali, 
împreună cu învăţătorul Simion Nicoară 1879 – 1902, preoţii Iosif Coltor, Gheorghe Bucşa, Simion Pop, 

Ion MAZERE - LUNEANU
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pregătiţi la şcolile Blajului şi primarii Giurgiu Ilie 1863, Radu Constantin 1867 şi Hidişan Petru 1875 (din cei 
cunoscuţi) făceau parte din fruntaşii comunei prin care Dr. Ioan Raţiu ţinea legătura cu masa sătenilor. Aceştia 
au fost totodată primii partizani locali participanţi în fruntea comunităţii săteşti la mişcarea naţională de protest 
împotriva nedreptăţilor dualismului austro-ungar condusă cu maturitate politică de dr. Ioan Raţiu din Turda.

Consultarea cu perseverenţă, angajarea fruntaşilor satelor şi a  maselor de ţărani români în probleme 
decisive pentru interesele acestora rezultă şi din corespondenţa sa din 1882. „ Cele două sute exemplare 
din memorial” – se adresează I. Raţiu lui Gh. Bariţiu, - „le-am împărţit încă în grabă mare între inteligenţa 
(intelectualitatea) română din jurul Turzii şi câţiva protopopi din apropiere, dar toate fără bani. După întoarcerea 
mea de la Pesta am provocat pe toţi cumpărătorii să-mi trimită banii. Astăzi am primit de la bravul preot 
Nicolae Tămăşiu din Grind (LUNCANI) pentru 30 de exemplare 41 florini şi 50 creiţari. Ce bine e când avem 
asemenea preoţi” 3 . Se subînţelege din contextul scrisorii că un număr neprecizat de exemplare din memorial 
fie din cele 30 preluate de Popa Tămăşiu, sau din cele încă neplătite au ajuns şi la Luna, din moment ce aria lor 
de răspândire au depăşit satul Luncani.

Memorialul în discuţie nu este altceva decât primul protest public scris împotriva nedreptăţilor maghiare, 
tipărit şi răspândit în mase după unirea tuturor românilor din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş în 1882 
într-un singur Partid Naţional Român. Protestul românilor în cele din urmă a fost respins de împăratul Francisc 
Iosif I, pregătind calea Memorandului din 1892 în care se amintesc detaliat toate încălcările şi abuzurile comise 
de autorităţile maghiare în dauna românilor transilvăneni.

În paralel cu acţiunea pentru pregătirea memorandului s-a desfăşurat un aprig duel prin întruniri şi presă, 
între tinerii studenţi români şi maghiari.

Confruntarea a fost declanşată de studenţii din Bucureşti, care în anul 1890 înfiinţează Liga pentru 
unitate culturală a tuturor românilor.”Liga culturală” (denumire prescurtată) publică în 1891 un memoriu 
tradus apoi în 3 limbi europene, în care denunţă nelegiuirile şi persecuţiile maghiare, împotriva românilor din 
Transilvania.

Studenţii maghiari din Budapesta au tipărit şi ei un ”Răspuns”, pe cât de vitriolic pe atât de nefondat 
istoric şi politic, încât provoacă prompt ” Replica ” tinerimii române studioase din Viena, Gratz, Budapesta şi 
Cluj.

Iniţiatorul şi redactorul acestei celebre  ” Replici ”, Aurel C. Popoviciu, care cu ajutorul unui vast  
material documentar a spulberat toate sofismele maghiare, a fost tradus în faţa curţii cu juraţi din Cluj. Arestarea 
acestuia, apoi condamnarea în 22 sept. 1893 la 4 ani temniţă, concomitent cu pregătirea istoricului porces de ” 
trădare ” intentat conducătorilor mişcării memorandiste ce avea să se desfăşoare la Cluj între 7 – 25 mai 1894 
a stârnit un val de protest în toate păturile sociale ale românilor.

Presa nu răzbea să publice adrese de aderenţă şi solidaritate cu conducătorii mişcării memorandiste.
Lunenii de atâtea ori angajaţi în confruntări majore pentru pământ şi drepturi nu rămân pasivi la 

mişcarea naţional patriotică declanşată.Dimpotrivă, aceştia sensibili cum sunt la probleme de natură naţională, 
se mobilizează numaidecât şi fac front comun împotriva legilor austro-ungare tot mai opresive împotriva 
românilor. Câţiva reprezentanţi ai lunenilor merg chiar mai departe depăşind sfera intereselor locale prin 
atitudinea şi rolul jucat în cadrul mişcării memorandiste.

Astfel, Simion Nicoară învăţător la Luna se remarcă în fruntea tinerilor români protestatari din zona 
Turzii alături de câţiva colegi de breaslă. Acesta deţinea în perioada mişcării memorandiste şi funcţia de 
preşedinte al asociaţiei învăţătorilor de la şcolile confesionale din Tractul (protopopiatul) Arieşul, care îi oferea 
o marjă de autoritate şi influenţă în plus. Documente inedite păstrate de urmaşii învăţătorului de care ne 
folosim mai jos, evidenţiază pregnant trăsăturile morale şi forţa caracterului său de militant dârz al aspiraţiilor 
româneşti. Aşa se explică faptul că la 10 sept. 1893 spre exemplu – “Cu ocazia obişnuitelor întâlniri (secrete) 
sâmbăta, prilejuite de târgul săptămânal de la Turda, un grup de tineri din care făcea parte şi luneanul Nicoară 
Simion, avea să-şi amintească mai târziu mezinul grupului Moldovan Valer – au decis să protesteze public 
împotriva arestării lui Aurel C. Popoviciu semnând o adresă de aderenţă la - Replică ”.

Adresa de aderenţă a fost publicată în ziarul Tribuna din Sibiu având un conţinut scurt, sobru şi 
semnificativ:

“Domnule Aurel C. Popoviciu 
Intoleranţa şovinistică te-au pus în rândul celor mai mari martiri ai neamului nostru românesc. Cauza 

pentru care suferi este cauza întregii românimi.
Sus stindardul nostru naţional
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Sîntem gata de orice sacrificii.”
Semnatarii scrisorii de aderenţă erau:
- Nicoară Simion (învăţător din comuna Luna)
- Mureşan Bazil Septimiu (student la seminarul teologic din Blaj)
- Florian Constantin (învăţător din comuna Copăceni)
- Petricaş Iuliu (învăţător din comuna Coc)
- Giurgiu Ioan (învăţător din comuna Iara)
- Poruţiu Valer (învăţător din oraşul Turda)
- Moldovan Valer (din Turda student la facultatea de drept din Cluj)
- Gaia Ioan (proprietar din Turda)
- Mareş Ştefan (student la seminarul teologic din Blaj)
- Cadar Ioan (notar din comuna Inoc)
- Romanţianu Romul (preot din comuna Sănduleşti)
- Roşu Nicolaie (proprietar)
- Trâmbiţaşu Teodor (învăţător din comuna Poiana)
- Tătar Gheorghe (învăţător din comuna Mişchiu azi Cheia)
- Mureşan I Iuliu (învăţător din comuna Feiurdeni)
Grupul Turdean al românilor majoritatea învăţători, concomitent organizează şi participă la mai multe 

demonstraţii, printre care cea de solidaritate cu Dr. Ioan raţiu în urma devastării casei acestuia în Turda, de 
un grup de huligani maghiari, drept răzbunare pentru publicarea Memorandului pe care Simion Nicoară într-o 
corespondenţă a sa le consideră ” africanismele de la Turda ”. În acelaşi document adresându-se autorităţilor 
maghiare, întreabă – ” Cum se poate numi goana generală ce s-a întreprins împotriva noastră a tuturor, care 
au întâmpinatu pre Comitetul Partidului nostru naţionalu şi l-am însoţitu până la Cluj ” – Este vorba de 
demonstraţia românilor de la Cluj şi a altora sosiţi din toate părţile, cum a procedat şi Simion Nicoară, care s-a 
alăturat conducătorilor Partidului Naţional Român în trecere prin Câmpia Turzii însoţindu-i până la Cluj, unde 
a rămas pe tot timpul procesului –

Acţiunile menţionate şi altele pe lângă întâlnirile ” suspecte ”, care continuau la Turda, irită autorităţile 
maghiare încât hotărăsc trimiterea în judecată a grupului de români disidenţi turdeni. Acuzarea se prevalează 
de încălcarea prevederilor articolului 174 al codului penal, care incrimina ca delict fapta celor ce preamăresc 
sau se solidarizează cu un individ pe timpul ispăşirii unei condamnări. Respectiv scrisoarea de aderenţă la 
” Replică ” şi solidarizarea cu Aurel C. Popoviciu era proba cea mai palpabilă, plus participarea la diferite 
demonstraţii şi întruniri considerate acte şovine.

Procesul întregului grup turdean a fost repartizat curţii cu Juraţi din Cluj. Presa Românească, „Gazeta de 
Transilvania” şi „Tribuna” Sibiului consemnează evenimentul acordându-i spaţiu larg cu riscul asumat cum a 
fost cazul lui Balteş Andrei, redactor la Tribuna de a fi inculpat în proces alături de grupul turdean.

Există chiar o similitudine între acest proces şi cel al memorandiştilor atît prin conţinut, prin judecarea 
acuzaţilor în „Reduta”Clujeană, prin felul cum s-a apărat în instanţă şi prin faptul că ambele au pornit de la 
Turda, din punct de vedere istoric. Fapt pentru care acuzaţii şi procesul cunoscut şi sub denumirea de „Micul 
Memorand” se constitue în preludiu, ce a pregătit opinia românească în 1894.

La proces nefiind permis accesul publicului nici chiar al membrilor de familie, s-a organizat la „Hotelul 
Elisabeta” convorbiri politice cu românii acuzaţi la care participă studenţii, dar şi românii fruntaşi din Cluj şi 
împrejurimi.

La  prima şedinţă din martie 1895 procesul se întrerupe la cererea de prescriere a advocatului Dr. George 
Popescu din Turda şi publicistului I. Russu Şirianu sosit de la Sibiu pentru apărarea grupului. 

În preajma reluării procesulului s-a primit din partea tineretului român studios din Budapesta un manifest 
de încurajare pe adresa celui mai tânăr din grup, singurul student Valer Moldovan:

-„ Iubite frate, peste câteva zile vei avea fericirea (cu întregul grup) de a sta în faţa judecătorilor maghiari 
în acelaşi oraş în care încă zeci de români pentru manifestarea iubirii lor de neam osândiţi au fost şi din care 
s-a dictat orgolioasa poruncă de întemniţare asupra iubiţilor noştri martiri din Seghedin şi Vat ( Este vorba de 
condamnarea memorandiştilor în frunte cu Dr. Ioan Raţiu).

Totul pentru naţiune!
Budapesta în Conferinţa Tinerimii Române universitare ţinută în 16 martie 1895.
Semnăturile: Victor Branişte; Dumitru Lupan; Ilarie Chendi; Traian Vuia; Paul Percea; Constantin Sotir; 
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Maniu Iuliu; Aurel G. Vlad ş.a.” 5. Adresa de solidarizare a studenţilor din Budapesta purtând semnătura unor 
bărbaţi iluştri de mai târziu ai României, situează activitatea Grupului Tineretului Turdean cu procesul intentat 
lor, în perspectiva istoriei ca una din manifestările de seamă ale românilor din ultimul deceniu al sec. XIX, în 
contextul amplu al mişcării memorandiste.

După ce instanţa de apel a respins excepţia de prescriere, s-a fixat un nou termen de dezbatere a procesului 
pe ziua de 3/15 mai 1895.

Cu acest prilej învăţătorul Nicoară Simion inculpat, pronunţă în faţa curţii cu juri de la Cluj o celebră 
pledoarie, care dă notă staturii sale de conducător al mişcării memorandiste şi om politic, din care reţinem 
câteva idei:

 „Domnul procuror ne acuză presupunând că am fi comis (o infracţiune) în contra art. 174 din codicele 
penal, prin care este interzisă glorificarea osândiţilor, sub pedeapsă până la 6 luni (închisoare).

Ca să fie punibilă „aderenţa” noastră conform dorinţei D-lui procuror se recere:
I. Curia „ (ultimul for de judecată din Budapesta) să-şi fi pronunţat verdictul de achitare ori condamnare 

(contra lui A.C. Popoviciu) încă înainte de 10 septembrie 1893 când am trimis adresa (de aderenţă) de  cum 
noi, dar nici chiar D-l procuror nu a putut şti (dacă cumva îl va achita, sau condamna pe A.C. Popoviciu ... 
iar despre punibilitatea „aderenţei” la indivizi de osândă dubie şi problematică, articolul 174 din Codul penal 
nu aminteşte nimic”. În continuare luneanul Simion Nicoară demască atitudinea părtinitoare a organelor din 
justiţia maghiară cu exemple indubitabile.

II. Chiar când nu ar abveni acele motive respingătoare de acuză, ce vi le-am amintit deja mai înainte, 
totuşi s-ar risca buna reputaţie de care trebuie să se bucure orice justiţie, când ne-aţi condamna pe baza art. 174, 
fiindcă atunci s-ar dovedi că acest articol se aplică numai faţă de români ... şi deloc faţă de „Arad es Videke” 
(un ziar unguresc ce  apare la Arad), care nu numai că glorifică pe criminalii sălbatici de la Oradea Mare, dar îi 
îndeamnă chiar şi la cea mai oribilă crimă: - la spânzurarea şi zdrobirea fără milă a episcopului român Pavelu. 
Acelaş ziar nr. 183/11 august 1894 scrie – Nu-i destul că bunii patrioţi i-au spartu fereştile reşedinţei, ce merita 
ca trădătoriu de patrie, mizerabilu, să fie spânzuratu de cel dintâi arbore de la marginea drumului de ţară.... un 
astfel de şarpe mişelu şi greţosu trebuie zdrobit fără milă, numindu-se elu Pavelu, fie elu chiar şi Excelenţie, 
ori domn şi mai mare ...

Acum judecaţi Domnilor juraţi şi vedeţi că s-a trecut cu vederea şi s-au lăsat nepedepsite atari 
transgresiuni, care în privinţa punibilităţii faţă de pretinsulu nostru delictu stau în raportulu cămilei faţă de 
ţânţar şi aşa stând lucrurile credem că Domnia Voastră ca bărbaţi serioşi, doară nu veţi cădea în ispita de a 
strecura ţânţaru înghiţind cămila ... că în atare caz v-aţi atrage asupra-va osânda prevăzută de Sfânta Scriptură 
unde se zice – Voi vouă fariseilor...

Acesta demască totodată suferinţele românilor transilvăneni prin diverse provocări încălcându-se grav 
regulele de procedură Penală.

- Apoi de cumva expresiunea de „Intoleranţă Şovinistică” din scrisoarea de aderenţă nu vă convine, 
atunci rogu-vă – Cum se poate numi procedura prin care Comitetul Partidului nostru Naţional a fost smuls cu 
forţa din braţele familiei, au fost târâţi în temniţă când ştiut este că şi criminalii osândiţi la îndeplinirea arestului 
sunt chemaţi prin citaţie şi fără escortă de jandarmi ...

Cum se poate numi calomnierea şi batjocorirea neamului nostru românesc, fapt ce zilnic se întâmplă în 
societatea maghiară cât şi în presă? ...

Cum se poate numi maltratarea barbară şi neomenească a preotului Popescu şi nenumăraţi alţi români ?
Şi noi naţionalităţile nemaghiare neînzestraţi fiind cu o pacienţă supraomenească, după cum ar reclama 

trista stare de lucruri, cădem adesea în mrejele provocatorilor şi astfel suntem pedepsiţi noi victimele, nu 
provocatorii izvorul şi cauza tuturor relelor ...

Aduceţi-vă aminte Domnilor juraţi că sus este un Dumnezeu Atotputernic, care prin Sfânta scriptură zice 
– că tot cel ce judecă pe altul pe sine se judecă. Nu uita nici aceea că de modul cum ne veţi judeca pe noi va 
atârna şi judecata ce şi-o va face Marele Tribunal pământesc, opinia publică imparţială despre justiţia maghiară 
în general ...”.

În finalul pledoariei sale Simion Nicoară cu o demnitate imperturbabilă specifică conducătorului 
memorandist, nu cere justiţiei maghiare iertare ci dreptate. Acesta de fapt nu pune accentul în celebra sa 
pledoarie pe apărarea sa, ci demască jalea românilor despuiaţi de drepturi, jalea unui popor umilit.

- “Aşa stând lucrurile eu nu cerşesc achitarea nici în numele meu, nici în numele colegilor mei acuzaţi, 
ceea ce vă cer legal de la Domnia Voastră este să chibzuiţi bine expresiunile mele ... Înţelegeţi bine barem 
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acum, până nu-i prea de tot târziu să întreprindeţi o cură (o schimbare) radicală chiar în întregu organismulu 
Domniei Voastre ... căci viaţa publică are lipsă de un adâncu şi estinsu procese de purificare” 6...

Cu aceiaşi demnitate s-au apărat şi ceilalţi acuzaţi, dovadă o crâmpee din pledoaria lui Mareş Ştefan ...
- „Înmulţiţi tribunalele, zidiţi închisori, făuriţi lanţuri şi cătuşe, dimpotrivă vom lupta pe mai departe 

pentru dobândirea drepturilor noastre”.
Fragmentele menţionate din pledoaria învăţătorului Simion Nicoară pe timpul procesului – Micul 

Memorand – sunt suficient de grăitoare pentru a-i defini personalitatea şi rolul jucat de acesta pe timpul 
mişcării memorandiste din Transilvania, încât alte aprecieri sunt de prisos.

În ce priveşte poziţia sătenilor fără a mai fi nevoie de nominalizarea cuiva este suficient să menţionăm 
că aceştia prin exponentul lor Simion Nicoară, în masă au fost conectaţi continu la lupta pentru emanciparea 
naţională şi drepturi egale.

În condiţii crepusculare ceva mai limpezi pentru naţia română, oferite de mişcarea protestatară a 
românilor ardeleni, local, alături de învăţătorul Simion Nicoară pe frontul luptelor politice îşi face apariţia 
şi profesorul Mazăre Nicolaie n. 1865 – m. 1925. Acesta după cum vom vedea mai jos se remarcă printr-o 
activitate şi sferă de influenţă mult mai întinsă. El va rămâne în istoria mişcării memorandiste ca unul din cei 
mai de seamă exponenţi ai comunei Luna şi nu numai, deşi nu îndeajuns scos la lumină.

Mazăre Nicolae după terminarea liceului şi a seminarului teologic la Blaj în 1890, patriot înflăcărat şi 
neâmpăcat cu starea umilă oferită intelectualilor români de către autorităţile maghiare, nu se hirotoneşte preot, 
ci trece Carpaţii ca şi alţi tineri din acea vreme, pentru a-şi desfăşura activitatea culturală şi politică în libertate.

Este greu de apreciat cu certitudine dacă acesta în condiţiile istorice de atunci şi după rolul jucat, a 
plecat din proprie iniţiativă sau la îndemnul fruntaşilor români, pentru a acţiona alături de studenţi din Ţara 
Românească în sprijinul românilor transilvăneni.

Sigur se cunoaşte faptul că după 1891 memorandiştii din Transilvania intensifică legăturile cu oamenii 
politici şi cu liga culturală din Bucureşti, care devine un fel de stat major al întregii mişcări memorandiste. 
În aceste împrejurări Mazăre Nicolaie aflat la Bucureşti se impune în rândul studenţilor şi ajunge printre cele 
mai de seamă personalităţi în conducerea centrală a Ligii culturale. De pe această poziţie, considerăm noi că 
profesorul Mazăre Nicolae ca exponent al Transilvaniei, din 1891, „participă la difuzarea în ţară a primului 
Memorial al studenţilor bucureşteni, ulterior tipărit în limbile : franceză, germană şi italiană a fost distribuit 
în străinătate celor mai importante personalităţi politice şi culturale”7. Pentru că Liga culturală în activitatea 
ei – „prin toate mijloacele ce i-au stat la îndemână: broşuri, articole în presă, conferinţe, mitinguri, participarea 
la congrese internaţionale ale istoricilor etc. , a fost o tribună care a înfăţişat opiniei publice a Vechiului 
Regat şi lumii întregi problema românilor din Imperiul austro-ungar, a sprijinit cauza memorandistă şi pe 
memorandiştii transilvăneni (inclusiv cu bani)” 8.

Liga culturală a fost fără îndoială o organizaţie prestigioasă şi cu autoritate în demascarea şi combaterea 
tezelor tendenţios falsificate şi răspândite de unii istorici maghiari referitor la trecutul şi evoluţia poporului 
român din Transilvania, care avea să contribuie la pregătirea unirii din 1918. În acest scop Nicolae Mazăre în 
paralel cu funcţia ce o îndeplinea în conducerea Ligii, urmează şi facultatea de istorie din Bucureşti. Păcat că 
arhiva Ligii a dispărut şi nu putem urmări îndeaproape întreaga activitate a acestui inimos lunean, decât din 
frânturi de corespondenţă rămasă întâmplător pe la unele personalităţi.

Astfel îl găsim amintit indirect într-o scrisoare din 18 februarie 1892 a lui I. Lupulescu, secretarul Ligii 
culturale, către Gheorghe Moroianu, diplomat român la Paris, în care se scuză într-o formă discutabilă de ce nu 
i-a trimis la timp ziarele – „Voinţa Naţională” o să ţi-o trimit, dar am ca ajutor al secretarului un biet ardelean 
care încă primeşte 100 lei pe lună (probabil compătimirea se referă la salariul mic), iar eu lucrez gratis, care 
a făcut bine şi le-a dispărut (uitat). Se vede că a uitat ce-i spusesem să le pună sub bandă şi să le trimită 
la Anvers” 8 bis. Ardeleanul din context este de fapt Nicolaie Mazăre, care la acea dată se vede era ajutorul 
secretarului Ligii culturale.

În această funcţie Nicolaie Mazăre s-a întâlnit cu Dr. Ioan Raţiu şi Vasile Lucaciu sosiţi în luna inauarie 
1892 într-o vizită la Bucureşti, pentru consultări cu oamenii politici şi conducerea Ligii culturale, în vederea 
definitivării memorandumului, dar mai cu seamă coordonarea acţiunilor pe plan internaţional după publicare. 
Aceştia, au adus cu ei şi „Replica” lui Aurel C. Popoviciu în limbile: maghiară germană, engleză şi franceză 
ed. Tipărită la Sibiu pentru a fi distribuită filialelor din Anvers şi Paris.

Comitetul Central al Ligii Culturale, preocupat de cunoaşterea exactă a situaţiei din Transilvania – a 
trimis la Turda (era în perioada agitaţiei provocată de publicarea memorandului, când locuinţa Dr. I. Raţiu a 
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fost atacată şi devastată de huligani maghiari) un reprezentant al său (cine putea fi mai potrivit ca Nicolaie 
Mazere turdean) pentru a lua legătura cu elementele vizate. La începutul lunii iunie 1892 acesta a înaintat lui 
I. Lupulescu, secretarul Ligii o scrisoare.

El scria printre altele – „moţii sunt foarte iritaţi. Dacă s-a adus aici miliţie ... s-a adus numai de frică să 
nu se răscoale moţii.

Doamna Raţiu şi d-ra Felicia (fiica lui Raţiu) care se află aici caută a-i linişti, de teama unor rele încă şi 
mai mari. Îţi pot spune că aici (adică la Turda) şi în tot Ardealul e o puternică însufleţire, despre care voi face 
o dare de seamă la înapoiere”. În iunie 1892 memorandul a fost distribuit în o mie de exemplare secţiilor Ligii 
culturale din străinătate.

În noiembrie 1892 Dr. I. Raţiu în fruntea unei delegaţii a trecut din nou Carpaţii, „pentru a pune de acord 
acţiunile Partidului N.R. cu cele ale Ligii culturale şi ale oamenilor politici sprijinitori ai luptei românilor 
transilvăneni” 10.

Dar, ca şi cum nu erau destui duşmani făţiş declaraţi împotriva românilor, în 1894 Nicolaie Mazere 
împreună cu câţiva colaboratori de seamă aveau de luptat şi împotriva partidelor politice, conservator liberal, 
care se întreceau pentru acapararea conducerii centrale a Ligii culturale din Bucureşti în scopul aservirii ei. „O 
situaţie inacceptabilă, întrucât i-ar fi limitat marja de acţiune”11. Speranţa s-a pus în pregătirea cu minuţiozitate 
a congresului din 1894, care va hotărâ menţinerea Ligii ca organizaţie independentă. 

- „Un nou congres care se va convoca pe la finele lunii iunie 1894, va avea să hotărască dacă acest 
partid al sufletelor negre şi mişele (o grupare a partidului liberal) va fi lăsat să ucidă Liga şi să curme marea 
mişcare a românilor ... ce te rog şi te conjur este să delegi (scrisoarea este a lui I. Lupulescu, secretarul Ligii 
către Gh. Moroianu, secretarul filialei Ligii la Paris) printr-o adresă pentru congresul din iunie, 8 delegaţi 
: Dr. Stoicovici, Dr. Manu, Nicolaie Mazere, I. Lupulescu ...”12. Faptul că I. Lupulescu în luna mai 1894 îl 
recomandă pe Nicolaie Mazere ca delegat pentru congres pe lista filialei din Paris, ne permite să remarcăm 
personalitatea acestuia aflat în strânse relaţii cu diplomaţi şi oameni politici din principalele capitale europene, 
într-o perioadă când se desfăşoară o intensă activitate pentru câştigarea sprijinului internaţional de partea 
românilor transilvăneni. De asemenea Mazere Nicolaie era adeptul lui Lupulescu şi Gh. Moroianu, pentru a 
menţine Liga departe de amestecul partidelor politice, nu însă de politica sprijinirii românilor din Transilvania.

Un aspect cu totul inedit din activitatea lui Nicolaie Mazere se impune  a fi menţionat cu acest prilej 
pentru a-i înţelege personalitatea. – „În 1893 câţiva membri ai Ligii culturale din Bucureşti, au constituit o 
organizaţie secretă în colaborare cu cei din Transilvania, în scopul dezlănţuirii la un moment dat chiar a unei 
revoluţii în Transilvania, pentru obţinerea de către români a drepturilor lor legitime” 13. 

Cine puteau fi membrii acestei organizaţii secrete din cadrul Ligii ? În primul rând unul din ei Mazere 
Nicolaie, ardelean şi nu este exclus ca iniţiativa să-i aparţină, discutând-o în noiembrie 1892 cu Dr. Ioan 
Raţiu şi V. Lucaciu, cu ocazia ultimei întâlniri la Bucureşti. Argumentul că Mazere Nicolaie a fost membru 
al organizaţiei secrete, deocamdată se bazează pe un fapt păstrat în amintirea sătenilor săi mai bătrâni astfel 
– „Cu ce se ocupa el pe la Bucureşti şi Iaşi, Dumnezeu ştie, afirmau unii, însă la câţiva ani, după ce a plecat 
în regat şi-a făcut apariţia de mai multe ori în Ardeal şi chiar în sat, într-o stare de îţi era milă când priveai 
la el, după atâta carte ce-a făcut. Cu haine rupte, netuns şi neras ca un cerşetor. De multe ori zăbovea pe 
uliţele satului fără nici un rost, încât unii îl mai miluiau cu câte ceva. Situaţia, îşi amintesc tot ei, dura un 
timp, apoi dispărea definitiv”. Cu excepţia învăţătorului Simion Nicoară, prietenul său intim, şi el membru 
al acestei organizaţii secrete, pe care prof. Mazere Nicolaie îl aminteşte în Suplimentul la harta etnografică a 
Transilvaniei, nu se ştie dacă cineva din comună mai cunoştea motivele reale ale peregrinărilor misterioase ale 
acestuia prin Transilvania, probabil preotul Pop Simion. Acesta în virtutea funcţiei de protopop, ţinând seama 
şi de relaţiile de rudenie cu familia Bariţiu după soţie (Maria Bariţiu) ca şi propriile lui concepţii, care s-a 
dovedit un susţinător activ al mişcării memorandiste.

Pop Simion de fapt se evidenţiază pe acest tărâm încă din 1873-1882 ca notar cercual, aflat în strânse 
relaţii cu inteligenţa română din Turda, care într-un fel determină pe luneni să ceară numirea lui ca preot în 
comună. Interesul mişcării naţionale române de al trimite pe Pop Simion preot la Luna, una dintre comunele 
româneşti cu tradiţie revoluţionară, rezultă din cererea acestuia către Mitropolia Blajului. „Recunosc că în 
ultimii 9 ani nu am fucţionat ca preot, însă am ajutat biserica şi şcolile parohiale din răsputeri, dovadă cele cinci 
şcoli parohiale ridicate în cinci comune, cu materiale şi peste 300 florini obţinuţi de la Comitat. Neavând a mai 
aminti dorinţa expresă a credincioşilor parohiei din Luna de a le fi preot, precum şi voinţa şi alte considerente, 
bazate pe cauze foarte momentoase (urgente, sau cerute de timp) a inteligenţei române din jurul Turzii, de a 
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primi eu această parohie”14.
Preotul era la curent deci cu activitatea profesorului Mazere Nicolaie prin Transilvania, dacă ţinem 

seama şi de faptul că ulterior acesta se va căsători cu Mariţa, fiica acestuia. Sătenii abia atunci au început 
să-şi dea seama că, apariţiile fantomatice ale lui Mazere Nicolaie nu au fost decât înscenări pentru a culege 
informaţii necesare Ţării Româneşti şi întocmirii unei hărţi secrete a Transilvaniei.

Existenţa acestei societăţi secrete se deduce şi dintr-o scrisoare a lui Alexandru Vaida aflat la Viena către 
Gh. Moroianu la Paris privitor la convocarea „ Biroului Apărării” în privinţa memorandumului.

S-au creat apoi o seamă de fabulaţii care au concurat, ca mitul în jurul rolului şi personalităţii profesorului 
Mazere Nicolaie, să se amplifice pe plan local, transmiţăndu-se oral în diferite variante.

Satisfacţia unei împliniri, pentru el însă e efemeră, ca şi timpul, pe măsură ce trece odată cu oamenii 
ce au strălucit cândva şi profesorul Nicolaie Mazere se vede sortit să intre în conul nemilos al uitării. Noi 
stăruind sub impulsul unei tradiţii ce se perpetuă local, într-o formă sau alta, nu facem altceva acum decât 
să consemnăm episodul de mai sus sprijinindu-ne şi pe frânturi de documente pentru a rămâne15 socotind că 
aceeaşi perisabilitate a uitării ne pândeşte şi pe noi ca şi preţioasa zestre a trecutului moştenită oral.

Cercetând aceste deziderate se poate menţiona cu legitimă mândrie că, cele 2 glasuri ale prof. Mazere 
Nicolaie şi înv. Nicoară Simion în contextul mişcării memorandiste Transilvane au fost ecoul aspiraţiilor unei 
colectivităţi de ţărani români din comuna Luna cufundată încă în noapte care, sensibilă se mişcă, nu doarme.

În final la acest capitol reţinem că reacţiunea aristrocraţiei austro-ungare încă influentă, din nefericire 
răspunde mişcării memorandiste a românilor prin nesocotirea cererii acestora şi represalii, amânând pentru 
încă un timp visul ce-a înflăcărat inimile tuturor.

Astfel se întâmplă şi de data aceasta ca de atâtea ori, lăsându-ţi impresia că istoria s-a întors pe dos, 
când nelegiuirilor menţionate li se adaugă ulterior noi complicaţii, care adâncesc şi mai mult drama ţăranului 
transilvănean. Dintre toate cea mai devastatoare s-a dovedit criza din agricultură provocată de concurenţa 
produselor americane. Criza astfel provocată, amplifică peste aşteptări sărăcirea şi dezorientarea ţăranului 
român. În acest context, aproximativ pe la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, ţăranii transilvăneni 
asupriţi naţional şi sărăciţi economic, înglodaţi în datorii, încearcă una din cele mai disperate forme de protest. 
Aceştia confruntaţi cu dilema unei perspective sumbre, aparent fără ieşire, mulţi aleg alternativa emigrării în 
America, părăsindu-şi satele în număr apreciabil în special bărbaţii cu dorinţa nestrămutată de-a agonisi bani. 
Ţăranii chiar în aceste condiţii nu s-au gândit nici o clipă să-şi părăsească definitiv meleagurile unde s-au 
născut, ci un timp, să câştige bani, pentru a-şi cumpăra apoi pământ, visul lor din totdeauna.

Sătenii comunei Luna stăpâniţi de aceeaşi mâhnire a neâmplinirilor cu toate eforturile depuse pe 
parcursul atâtor secole de aşteptări, alături de-o efemeră iluzie ivită a pricopselii, devenită obsesie endemică, 
participă la acest exod de proporţii în America, îngroşând rândurile românilor disperaţi cum rezultă din situaţia 
ce urmează:

Nr. 
crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE/
PORECLA Căsătorit Copii Înapoiat

1 BARTA SIMION – SPIDOC C - Da

2 BARTA DUMITRU l. STEFAN C 2 Nu

3 BOAR CONSTANTIN l. GAVRILĂ Nec. - Da

4 BOAR CONSTANTIN l. IAMBOR C 1 Da

5 CĂLUŞER TODORA l. COMŞA C - Da

6 BOCA IOAN-POCĂITU C 4 Da

7 CĂLUŞER MARIA l. DIACU Nec. - Nu

8 CĂLUŞER GLIGOR l. BECICHI C 1 Da

9 CĂLUŞER IOAN l. ŞTEFĂNUCĂ Nec. - Da

10 DIC IOAN al MĂRIUCHI C 3 Da

11 DIC MARIAN C 1 Da

12 FETIŢĂ GLIGOD l. DOSIE C 1 Da
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13 FETIŢĂ VASILE l. LISCA C 4 Da

14 GIRGIU DUMITRU – CARAMUŞA C 1 Da

15 GIURGIU TEODOR l. SÂMBĂTĂ C 2 Nu

16 GIURGIU ION l. VASILICĂ C 3 Da

17 GIURGIU ŞTEFAN l. MITRU C 1 Nu

18 GIURGIU INDREI al SAFTEI C 3 Da

19 HADA IOAN l. MARIAN C  4 Nu

20 HETEA GHEORGHE – ŢIGĂNUŞU C 2 Da

21 HIDIŞAN DUMITRU – CIONICA C 2 Da

22 HAŞMĂŞAN DĂNILĂ C 7 Da

23 INOCAN GAVRLĂ – CHIRIBA C 4 Da

24 MAZERE GHEORGHE l. IOAN C 2 Da

25 MAZERE NUŢU al SOFIEI C 5 Nu

26 MOLDAN SIMION – CÎTINELU C 1 Da

27 MUREŞAN IOAN l. MENU C 3 Nu

28 MOLDAN PETRU l. BUHA C 2 Nu

29 MOLDAN NICOLAE l. HECDORU C 2 Da

30 MOLDAN PETRU – BUDI C 3 Da

31 MOLDAN FLORIAN l. DOMIŢIAN Nec. - Da

32 MAN ŞTEFAN l. GIURGEA C 1 Da

33 MOLDAn TOADER l. GAVRILĂ C 2 Da

34 NEMEŞ MARIA l. GAVRILĂ Nec. - Nu

35 NEMEŞ ILIE – DIDI C 2 Da

36 NEMEŞ VALERIE  - PIŢULA C 2 Da

37 NEMEŞ EMILIAN C 4 Da

38 PETRICAŞ SIMION – NANEA C 1 Da

39 RADU FLOREA C 7 Da

40 RAD ŞTEFAN – HOPÎRTEANU C 1 Da

41 SUCIU ION l. NECHIŞBIRĂU C 5 Da

42 SUCIU GHEORGHE l. CIOCOI C 1 Da

43 ŞPĂLNĂCAN GHEORGHE C 2 Da

44 TULAI ILIE l. FLOREA Nec. - Da

45 TULAI LAURIAN C 6 Da

46 TULAI MIHĂILĂ l. MAXIM C 1 Da

47 URCAN IOAN – POCICA Nec. - Nu

48 URCAN GHEORGHE l. GLIGOR Nec. - Da

49 URCAN TOADER Nec. - Da

50 NEMEŞ MIHĂILĂ
(preşedinte al As. A. I. Cuza – 1910 Ohio)

C - Da

La cele aproximativ 287 familii cu 1437 membri existenţi în comună la 1900 au emigrat în America 50 din 
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care 41 capi de familie reprezentând aproape 14%. Aceştia au lăsat în urmă pentru o bună bucată de timp, alţii 
definiv soţiile şi 117 copii, marea majoritate mici.

Din totalul de 50 plecaţi, inclusiv cei necăsătoriţi, 10 persoane reprezentând peste 20% nu au reuşit să se 
mai întoarcă, fie că au decedat după câţiva ani din cauza bolilor sau accidentelor, fie că nu au mai putut agonisi 
atât cât să-şi plătească drumul la înapoiere. Între timp intervine primul război mondial cu greutăţile inerente, ei 
rămânând definitiv să îngraşe pământul Americii, în timp ce acasă îi aşteptau soţiile, copii şi nepoţii. Dintre toţi 
aceştia, singură Nemeş Maria profesoară, a închegat o familie cu ceva agoniseală în America, restul dispăruţi 
fără urme.

Dintre cei înapoiaţi din America 40 la număr, puţini au economisit atât cât să-şi cumpere pământul 
pentru care au riscat atât, cei mai mulţi au rămas tot atât de săraci ca la plecare.

Emigrarea în America la începutul secolului XX, a unui număr relativ mare de luneni, poate fi considerată 
ca una din multiplele căutări pe lângă atâtea câte le-a fost dat lor să înfrunte, în contextul general al luptei 
pentru libertate şi un trai mai bun. Chiar dacă riscurile asumate de ei nu au fost compensate pe măsură, miza 
s-a dovedit atrăgătoare şi curajul pe măsură.

Cu acest periplu solitar prin trecutul enigmatic al comunei Luna, ajungem în faţa primului război 
mondial. Eveniment de fapt mai cunoscut, care în final, împotriva celor preconizate şi sperate de artizanii lui, 
va dezlega firele încâlcite ale multor intrigi şi suferinţe ale atâtor popoare subjugate nemilos secole la rând.
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În satele din Ardeal morile erau foarte 
importante. Ele asigurau o anumită 

independență economică a sătenilor care, din 
cerealele produse pe pământurile lor, își făceau 
făina de grâu și de porumb 
din care își preparau în casă 
și pâinea cea de toate zilele 
și mămăliga, servite la masă 
ca alimente de bază. Morile 
erau amplasate în vecinătatea 
cursurilor de apă, așa cum 
tulburător și emoționant este 
prezentată imaginea din prima 
strofă a poezie „Mama” de 
George Coșbuc: „Pe malul apei 
se-mpletesc /Cărări ce duc la 
moară -/Acolo, mamă, te zăresc 
/Pe tine-ntr-o căscioară”.   

În Luna au funcționat 
de-a lungul timpului două mori 
cu piatră pentru măcinatul 
cerealelor recoltate din bogatul 
pământ al satului și al satelor 
din jur. Una a fost moara de apă 
construită în luncă, la marginea  

dinspre Arieș a satului, la capătul drumului ce cobora 
de la apus spre răsărit traversând pusta mare, piațeta 
din centrul satului,  în care se desfășura jocul (hora) 
în zilele de sărbătoare și în cursul duminicilor de peste 

an. Cea de-a doua a fost moara 
cu motor diesel de mare putere, 
amplasată mai la nord, tot pe 
marginea unui drum ce cobora 
înspre Arieș, venind de la apus 
spre răsărit, oarecum paralel cu 
cel anterior.

Familiile morarilor erau 
respectate și apreciate în sat, 
având mare vizibilitate  și fiind 
cunoscute de toată suflarea 
întrucât intrau în contact cu toți 
locuitorii satului atunci când 
aceștia veneau să-și macine 
cerealele. Așa a fost și familia 
lui Ioan Ocolișan care, după ce 
a venit de undeva din Munții 
Apuseni și s-a stabilit în satul 
Luna, a cumpărat moara de apă 
cu piatră existentă.    

Învățătoarea  Valeria 

ÎNVĂȚĂTOAREA IBĂNESCU VALERIA
Gheorghe INDRE

ACTUALITATE  ȘI  TRECUT  LA  LUNA 

Portrete de luneni
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Ibănescu s-a născut la 13 mai 1932, fiind al 5-lea 
din cei 7 copii ai familiei de morari Ioan și Susana 
Ocolișan și singura fiică.. Copiii lor au fost, în ordine 

vârstei: Bazil, Oliver, Romulus, Florentin,Valeria, 
Ioan și Alexandru. Afacerea pe care și-au pus-o la 
punct, a reușit să deservească în ale morăritului 
comunitatea locală și satele învecinate. În plus 
găzduiau tot felul de șezători și hore pentru consăteni. 
În timpul războiului, din cauza bombardamentului 
care a afectat și moara, familia a fost nevoită să-
și părăsească domiciliul pe perioada ostilităților 
și să se  refugieze în zone mai sigure. După război 
Valeria rămâne fără tată, la o vârstă fragedă și se vede 
obligată să ajute la toate treburile gospodărești și la 
mica moară pe apă împreună cu mama si frații ei.

 A urmat școala primară în satul Luna și 
apoi gimnaziul unic la Câmpia Turzii. În anul 
1952 este absolventă a școlii pedagogice de fete 
din Cluj, devenind învățătoare; este repartizată la 
școala mixtă din satul Petrești, raionul Turda. În 
anul 1957 este transferată la școala de 7 ani din 
satul Poșaga, an în care își întemeiază o familie,  
căsătorindu-se cu profesorul Mihai Ibănescu. Din 
septembrie 1960 se stabilesc în comuna Luna, 

unde și-au construit o casă. Au avut trei copii: 
Rodica - decedată la naștere, Mihai și Oliver.

Anii 60 din secolul trecut au fost ani de 

transformare totală a comunei Luna. Majoritatea 
caselor vechi au fost demolate și s-au construit 
case noi, cu fundații de beton, cu pivnițe și de 
regulă cu două camere mari la stradă, una din 
curiozitățile copilăriei mele fiind comparația 
caselor noi care se construiau, pentru a aprecia 
elemntele de noutate și frumusețea lor. Casa 
familiei Ibănescu, amplasată pe un drum lateral 
ce duce înspre Arieș, era diferită de celelalte: 
acolo am văzut prima dată un colț rotunjit și, deși 
era o construcție pe un singur nivel, deasupra 
camerei cu acel colț semirotund  a fost construit 
un foișor cu acoperiș  piramidal, ascuțit ca un 
turn de cetate. Și culoarea tencuielii exterioare 
era altfel, un vernil în compoziția căruia luceau 
cristale de mică, dând întregii construcții un 
aer de bunăstare și eleganță. Buni gospodari, 
doamna și domnul profesor Ibănescu aveau în 
prelungirea curții o grădină de legume nu mare, 
dar  îngrijită după toate regulile unui grădinărit 
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științific și productiv. După venirea la Luna,  
Valeria Ibănescu  a activat ca învățătoare  până 
la pensionare, în 1984. În acea perioadă satul era 
într-o perioadă de înflorire, cu familii puternice, 
în care s-au născut și au crescut mulți copii, în 
școală fiind, de regulă, câte două clase paralele 
de peste 25 de copii fiecare. În activitatea 
dumneaei a avut șase serii de elevi  de câte 4 ani, 
împărțindu-și reușitele si satisfacția cu celelalte 
colege învățătoare: Margareta Giurgiu, Zamfira 
Dan, Saltirea Gheorghe și Valeria Mureșan.

A învățat mai mult de două sute de copii 

în ale scrisului, cititului și comportamentului 
în societate și în familie. Se mândrea cu elevii 
săi, care au devenit medici, ingineri, profesori, 
muncitori și gospodari de nădejde. Devine între 
timp bunică a 5 nepoți, pe care i-a îndrumat în 

primii pași ai vieții.
Împreună cu nepoata de frate,  Mirică 

Susana, au pus bazele unei asociații de femei în 
satul Luna, în care s-a desfășurat o activitate de 
creație de costume naționale autentice locale, 
adunate într-un adevărat muzeu al satului. Au 
promovat de asemenea  în cadrul Asociației 
Femeilor Voluntare din Luna activități cultural-
artistice concretizate prin spectacolele de 
succes  în care a evoluat  corul femeilor.  Au fost 
preocupate  și de ajutorarea  oamenilor nevoiași.

Această existență remarcabilă, marcată 

de grele încercări, dar și de multe satisfacții, 
bucurii și recunoaștere din partea comunității, a 
fost curmată de o lungă și grea suferință în iarna 
anului 2017.       

  

ACTUALITATE  ȘI  TRECUT  LA  LUNA 



       Gândul Anonimului  Nr.  67-68     *     Anul  XVI/Decembrie 2018 118

RECENZII ȘI CĂRȚI PRIMITE LA REDACȚIE 

                   Motto:
 „În mine ard cuvintele de rouă
Şi de aceea-n infinit iar plouă,
Dar meditez pe-o lacrimă de stea
Clădind alt cosmos din iubirea mea.” 
         (Manuela Cerasela Jerlăianu – Meditez) 

Din romanul semnat de Caty Urucu - Lumina 
destinului (Ed. Ştef, 2017), dedicat Manuelei 

Cerasela Jerlăianu, aflăm că, după terminarea liceului, 
poeta urmează în paralel Facultatea de Inginerie şi 
Management şi Şcoala Postliceală de Asistent Medical 
Generalist. Atrasă mai mult de munca cu oamenii, poeta 
lucrează la un spital cu medicul Şerban Brădişteanu unde 
se simte ca acasă şi munceşte mai mult decât i se cere. Simte 
că este menită să aline suferinţa oamenilor şi se dedică 
cu pasiune acestei chemări. După izbucnirea bolii, este 
nevoită să se pensioneze. Nu avea decât 30 de ani. Boala 
nemiloasă o face să se strălumineze, să devină conştientă 
de menirea ei pe pământ. Stau mărturie volumele ei de 
versuri. Iată ce ne mărturiseşte, în acest sens, autoarea: 
„Am venit pe pământ pe-o aripă de soare/ Din înalta trăire 
cu miresme de floare./ Sunt aici să doinesc, să duc viaţa 
prin vers/ În albastrul pustiu unde totul e şters...//(...)// Mi-e 
privirea lumină şi mi-e inima jar,/ dar aud primul vers spus 
de-un înger cu har,/ El cu lacrimi de foc în albastru pustiu/ 
Mă îndeamnă trăirea din iubire s-o scriu.” (În albastrul 
pustiu)

Versurile Manuelei Cerasela Jerlăianu curg ca 
lacrimile pe obraz sau ca ploaia prin văzduh, purificându-l: 
„Ploaia, ploaia la fereastră,/ lacrime varsă duium,” 

(Lacrimi, lacrimi). 
Lacrimile sunt fie de dragoste împlinită: „Suntem 

lacrime de rouă în grădini trandafirii,/ Dar şi sufletul chitării 
ce se-aude-n nopţi târzii.” (Spune-mi), fie de dezamăgire:  
„Din imnul iubirii, în haos se-adapă/ Cuvintele tale cu 
al inimii chin,/ Iar cerul cu lacrimi lovindu-mă sapă/ În 

ancora vieţii cu norii ce vin.” (Durerea coboară în 
mare)

După cum am văzut, poezia autoarei nu este 
dramatică în totalitate, o parte este îmblânzită de 
dragoste, de credinţă şi de crezul că menirea ei pe 
lume este scrierea versurilor.

Aşadar poezia Manuelei Cerasela Jerlăianu 
este oximoronică, dragostea se desfăşoară între 
împlinire şi neîmplinire, stările sufleteşti pendulează 
între cer şi lut, existenţa între viaţă şi moarte: „Dar 
dragul meu, mai mult ca niciodată,/ Eu sunt între 
a fi şi nu  afi,/ Însă m-arăt în lume minunată/ Şi 
dornică de a trăi în orice zi.” (Tu mă doreai...)

Dragostea, credinţa, visul şi poezia menţin 
tonusul: „Cu un sărut le vom zidi pe toate/ Şi-
mbrăţişaţi etern, etern vom fi,/ Din amintiri tristeţile 
vom scoate/ Şi iedera iubirii va-nflori.” (În şoapta 

unei lacrimi)
În general poeta este romantică, dragostea se 

petrece la malul mării sau în nopţile cu lună:  „Iar luna 
coboară cu barca-n avale/ La umbra pădurii cu pomi 
funerari/ Lăsând numai vântul să cânte în vale/ ca dorul să 
steie-agăţat în arţari.” (Slovele-au rămas acasă) Când nu 
avem copaci funerari avem stele căzătoare.

Poeta arde pe altarul iubirii purificatoare: „Când 
arde focu-n spirit ţin braţele deschise/ Şi-ntr-un căuş 
de clipe, devin izvor de ploi,/ Când gândurile-nalte 
încremenesc nezise/ Eu mă înalţ din flăcări cu albe aripi, 
noi.” (Căutare)

În final, poeta ne transmite un testament liric 
străluminat de credinţă: „Nu voi să mă plângă, nici luna, 
nici noaptea/ Când spiritul pleacă spre slavă cântând,/ 
Că-n viaţă venit-am de mână cu moartea/ Din ea să mă-
nalţ în ceruri trăind.” (Nu voi să rămână în urmă durere)

Manuela Cerasela Jerlăianu scrie o poezie 
polarizată între dragostea împlinită şi despărţire, între 
transcendent şi imanent. Polarizarea îi conferă, de 
multe ori o tensiune poetică impresionantă. Cititorii vor 
descoperi o carte emoţionantă, Albastru pustiu semnată de 
Manuela Cerasela Jerlăianu.  

                                 Lucian Gruia 

Manuela Cerasela Jerlăianu  

ALBASTRU PUSTIU (Ed. Betta, 2018)
Lucian GRUIA
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În prestigioasa editură Ideea Europeană, a 
apărut o carte care se afirmă cu mult mai 

mult decât un colaj de interviuri, fiind un gen aparte 
de omagiu atât de bine scris încât dobândește valoare 
de operă literară în sine, centrată pe personalitatea 
unui om de excepție. 

Titlul cărții acoperă 
lapidar ceea ce se poate spune 
în două cuvinte despre un om 
de altitudinea unui munte. 

Din ce lume vine Călin 
Căliman? Bunicul său, Valeriu 
Braniște, a fost unul dintre 
făuritorii de seamă ai Marii 
Uniri de acum un secol, mistuit 
de flacăra vie a ideii naționale. 
Părinții lui Călin Căliman, care 
i-au dat un nume de poveste, 
au cunoscut prigonirile și 
temnițele comuniste, ca mai 
toți intelectualii iubitori de 
neaam.Ca o paranteză asupra 
căreia merită un bob zăbavă, 
toți marii români implicați în 
Marea Unire, mai cu seamă 
basarabenii și bucovinenii 
din Sfatul Țării, au fost fie 
uciși, fie chinuiți în închisori, 
în România sau în Siberia 
Sovietică. Pan Halippa este un 
miracol de supraviețuire după ce fusese condamnat 
la moarte. Comuniștii români din epoca Dej au 
îngenunchiat în mod degradant în fața ocupantului 
sovietic, reprimându-i în mod bestial pe cei care 
purtau în inimi icoana sfântă a neamului și patriei, 
victimele de primă linie fiind legionarii și naţional-
țărăniștii, cum a fost și cazul părinților lui Călin 
Căliman, tatăl său fiind un fruntaș țărănist. Nicolae 
Mărgineanu evocă momentul dramatic în care tatăl 
lui Călin, tocmai eliberat de la Canal, trecea să-l 

vadă, neanunțat, la căminul studențesc din București, 
în drum spre domiciliul din Brașov. În primul 
moment, Călin Căliman, întâlnind un bătrân slăbit, 
îmbrăcat într-o pufoaică murdară, nu-l recunoaște. 
Împreună cu Nichita Stănescu, coleg de facultate 

pe atunci, împrumută niște 
bani și merg împreună să ia o 
masă. Nu a fost un caz izolat, 
majoritatea celor ieșiți din 
temnițele comuniste erau atât 
de desfigurați încât părinții, 
soțiile sau copiii nu i-au putut 
recunoaște în prima clipă. Alții, 
nu puțini, nu au mai apucat nici 
măcar străfulgerarea bucuriei 
revederii, căci, pe aceștia, 
după arestare, nimeni nu i-a 
mai văzut vreodată.

În sufletul românesc, 
arta ocupă un loc privilegiat, 
genialitatea lui Eminescu o 
dovedește din plin ca esență 
distilată a neamului, apoi avem 
un har al frumosului vizual. 
Am colindat muzeele lumii, 
dar nimic nu mă emoționează 
mai mult decât pictura 
noastră, oglindă a sufletului 
cutremurat de frumusețea 
lumii. Pelicula cinematografică 

este o succesiune de imagini picturale în mișcare, 
iar narațiunea, scenariul, operă literară. Arta 
cinematografului este recentă, avea nevoie de tehnica 
modernă, dar a acumulat în timp scurt, valoare și 
notorietate, capacitatea de a ne impresiona emoțional 
și intelectual deopotrivă, cucerind un înalt rang 
valoric.

Dacă s-au scris mai multe istorii ale literaturii 
române, cea a lui George Călinescu având mai 
multă autoritate, (nici altele nu sunt categoric mai 

Călin Căliman
FILMUL, MON AMOUR

 O reconstituire realizată de George Canache și Dinu Moraru

Corneliu ZEANĂ
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prejos), în istoria filmului românesc Călin Căliman 
se singularizează fără termen de comparaţie. El a 
intrat în legendă părăsind această lume cu o operă 
pe deplin împlinită, lăsându-ne o moștenire fără 
nevoie de adaos. A fost un patriarh al criticii filmului 
românesc, așa cum l-a numit Laurențiu Damian. Și-a 
apărat onestitatea în fața cerberilor cenzurii: ca 
președinte de juriu, a acordat Marele Premiu unui 
documentar dezavuat de culturnici, fapt pentru care 
a avut pentru o perioadă destul de lungă interdicția 
de a mai publica. Apreciindu-i cutezanța, Titus Vîjeu 
îl consideră un cavaler sans peur et sans reproche. 

Călin Căliman a ținut cursuri la universitatea 
de film și a semnat peste 6.000 de articole dedicate 
acestei arte, deținând pretențioasa rubrică de critică 

de film într-o foarte lungă serie de publicații.
Dincolo de textele semnate, imaginea omului 

Călin Căliman, așa cum doar o discuție fără 
ascunzișuri o poate exprima, ne este oferită cu 
măiestrie literar-jurnalistică de cei doi autori ai 
cărții, care este, în plus, bogat ilustrată imagistic, 
ceea ce oferă cititorului un chip cu trăsături 
pregnante, pretabil până la portretizare expresionistă 
sau caricaturizare.

Toți iubitorii de film ,spectator și realizatori, 
vor citi cartea cu mult interes, plăcere și reamintire a 
celui pentru care arde acum o candelă.  

Corneliu Zeană

Petru Birău, Berbec, 2015, ulei pe pânză



121Gândul Anonimului  Nr.  67-68     *     Anul  XVI/Decembrie 2018 

RECENZII ȘI CĂRȚI PRIMITE LA REDACȚIE 

Suntem foarte aproape 
de sfârşitul Pământului. 

Mai avem patru decenii şi doi 
ani până când va începe prima 
fază a sfârşitului. Cel puţin 
aşa reiese din cartea lui Petru 
Vintilă jr., care a debutat, în 
2016, la Editura Compania,  
cu pseudoromanul „Lucia 
Ferescu  sau  Steaua  
dimineţii”. Autorul a crescut 
într-un mediu literar (tatăl său 
şi unchiul - Victor Kernbach 
- fiind cunoscuţi, primul 
pentru romanele, nuvelele 
şi lucrările sala plastice, 
al doilea pentru cărţile de 
mitologie), iar el s-a îndreptat 
spre arta plastică, fiind un 
cunoscut grafician, desenator 
şi fotograf. Însă pasiunea 
pentru povestiri, literatură, 
filosofie, istoria religiilor, 
mitologie şi, mai ales, pentru 
fenomenul OZN, nu l-a părăsit 
nicio clipă. A publicat, până acum, și un minighid al 
Sinaiei şi un eseu al catacombelor bucureştene. 

Petru Vintilă jr. a fost inspirat când şi-a numit 
cartea un pseudoroman. Pentru că ea nu se înscrie 
în rigorile de construcţie ale unui roman, ci, mai 
degrabă, este o naraţiune-eseu despre legătura strânsă 
care există între textul Bibliei şi concepţia sa despre 
Extra-lume. Pentru a-şi expune această concepţie, el 
a creat un personaj – Lucia Ferescu – care este purtat 
din 1835 şi până în 2060, revenind pe pământ de trei 
ori. 

Cartea este împărţită în trei părţi. În prima 
parte, se evocă Bucureştiul primei jumătăţi asecolului 
XIX, cu străzile lui, cu parfumul şi lumea aristocrată 
a Valahiei. 

Aici se pot observa și valenţele de prozator 

CETATEA „EXTRATERESTRĂ” 
A LUI DUMNEZEU

Mariana CRIȘ

ale autorului. Evident, 
naşterea Luciei Ferescu, 
care era nepoata vestitului 
boier Ferescu, este 
îmbrăcată într-un nimb de 
ficţiune autentică. Când 
a fost botezul Luciei, s-a 
întâmplat un fenomen 
ce ţine, mai degrabă, de 
fantastic. Sigur, personajul 
în sine și unul ce atinge 
graniţele fantasticului este 
un copil talentat, înclinat 
spre studii aprofundate 
de istorie, filosofie, 
limbi vechi, istoria reli-
giilor, texte apocrife, 
într-un cuvânt un spirit 
renascentist. Sigur că în 
epocă au trăit astfel de 
personaje, dacă ar fi să ne 
gândim la Iulia Hașdeu 
sau la Elena Ghica (a 
cărei viaţă l-a inspirat pe 

autor în construcţia acestui 
personaj). Elena Ghica, la fel ca Lucia Ferescu, a 
fost un copil precoce. La cinci ani, învăţa franceza, 
engleza, greaca, latină, rusa şi italiană. La opt ani, 
mânuia arme şi călărea cu uşurinţă. Fiind pribeagă 
prin Europa, împreună cu familia sa, a tradus texte 
greceşti din antichitate pentru savantul Alexander von 
Humboldt, iar la 16 ani traducea Iliada în germană. 
La 20 de ani, s-a căsătorit cu prinţul rus Alexandru 
Kolțov Massalski. Dezgustată de întâlnirea cu Mohr 
(serviciul secret imperial), Elena fuge din Rusia 
şi se stabileşte în Elveţia, unde devine celebră sub 
pseudonimul Dora d’Istria. Această figură de excepţie 
stă la baza construcţiei personajului Lucia Ferescu. 
Numai că Lucia Ferescu este înzestrată de autor cu 
puteri paranormale şi cu devieri sexuale.

Să  nu  uităm  întâlnirea  ei de  la mănăstire cu  
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Teodora, cea  care  în absență a rămas  credincioasă  
până  la dispariţie. Totodată, este preluată, în această 
primă parte a cărţii, figura farmacistului Berger din 
Braşov, figură  pe care o  întâlnim, de  altfel, şi în  
nuvelistica lui  Mircea Eliade –  „Secretul doctorului 
Honigberger „ – numai că aici Lucia se împrietenește 
cu farmacistul, mai ales că acesta avea o bibliotecă 
foarte bogată în manuscrise vechi. Farmacistul pleacă 
în nirvana (dispare) şi îi lasă Luciei drept moştenire 
întregul tezarur. 

Partea întâi se termină la fel, cu dispariţia 
Luciei, pe care nu a mai găsit-o nimeni. În partea a 
doua a cărţii, o regăsim pe Lucia, deja matură, unde, 
în 1940, îl întâlneşte pe Marius Apostolescu, fiul 
bancherului Grigore Apostolescu, la o petrecere de 
Revelion. Marius, îndrăgostindu-se de prea frumoasa 
tânără, îi face, după sărbători, o vizită acasă. Din 
acest moment, începe fractura cu rigorile unui roman. 
Discuţia care are loc între cei doi este mai mult un 
demers, riguros şi bine documentat, asupra naturii 
extraterestre a lui Dumnezeu şi a îngerilor care îl 
înconjoară. E adevărat că această idee a existenţei 
unei civilizaţii extraterestre, care a vizitat, în urmă cu 
mii şi mii de ani, Pământul o regăsim şi la un autor de 
succes, Eric Däniken, în cartea sa „Amintiri despre 
viitor”, publicată la noi prin anii ’70. Däniken era 
de părere că această civilizaţie a contribuit enorm 
la devenirea lui Homo Sapiens. Dar, PetruVintilă jr. 
aduce în discuţie un lucru mai puţin ştiut şi anume 
„ADN-ul” seminţiilor din Vechiul Testament. Prin 
vocea Luciei Ferescu, autorul aduce în atenţie faptul 
că în Biblie, mai ales în Vechiul Testament, lucrurile 
sunt foarte clare. Dar aceste adevăruri nu pot fi înţelese 
decât dacă ai cunoştinţe de genetică. Iar de aici începe 
toată demonstraţia. Cum ADN-ul  extraterestru  

este  compatibil  cu  cel  al  poporului  ales  şi  cum  
Dumnezeu,  în  cetatea  lui intergalactică, este tot 
timpul cu îngerii geneticieni şi îşi doreşte un ADN 
pur pentru a se revigora energetic. Bine, teoria poate 
părea la început fantastică, dar sunt aduse în discuţie 
lucrări ale unor savanţi care s-au ocupat de această 
problemă. În fapt, cartea abundă în trimiteri la diverşi 
autori cunoscuţi. După dialogul între ea şi Marius 
Apostolescu, amândoi dispar. O reîntâlnim, în partea 
a treia a cărţii, în octombrie 1988, când îl întâlneşte pe 
Alexandru Theodorescu, unul dintre studenţii preferaţi 
ai lui Ioan Petru. Are loc o desfăşurare de „forţe”, când 
toată opera lui Culianu este interpretată şi pe faţă, şi 
pe dos. În această secvenţă, autorul îşi devoalează 
întreaga capacitate eseistică şi interpretativă. Evident, 
punând în valoare o teorie cosmogonică şi ontologică, 
care îţi dă de gândit. Faptul că noi, pământenii, suntem 
nişte experimente de laborator genetic nu poate să te 
bucure.

Volumul are şi un epilog, în care autorul 
stabileşte începutul sfârşitului în 2060. Dar, acest 
sfârşit se va derula în trepte până la finele secolului. 
Sigur, şi aici ne întâlnim cu Lucia Ferescu, dar în 
dialog cu eul actorial al lui Petru Vintilă jr. 

Cartea „Lucia Ferescu sau Steaua dimineţii”  
este o invitaţie la meditaţie asupra condiţiei umane în 
raport cu macrouniversul. Nu este un volum comod. 
El face rodul muncii unui autor foarte documentat 
în probleme de ufologie, foarte stăpân pe fraza sa şi 
interpretând corect cartea cărţilor, Biblia. Cred că la 
noi este o întreprindere unică, întâlnindu-se pe acelaşi 
teren atât literatura, cât şi demersul ştiinţific. Numai 
că îţi lasă un gust amar, la gândul că un Creator Divin 
îşi poate omorî propria creaţie.

Mariana CRIŞ

m
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Deși profesia mea este cea de biolog, mie 
mi-a plăcut să citesc, cu pasiune, încă de 

pe băncile școlii, iar, din liceu, am început să comit și 
eu unele încercări literare, în special poezii. 

Pasiunea mea pentru literatură și artă în 
general a continuat până în ziua de azi, iar, mai ales 
după ce m-am pensionat, am început să frecventez 
unele cenacluri literare bucureștene, unde am cunoscut 
mulți oameni, la fel de pasionați de literatură ca și 
mine, indiferent de profesiunea pe care o au.

Prietenia cu acești oameni m-a stimulat să mă 
apuc și eu, mai serios, de scris și astfel am dat la iveală 
șapte volume, 3 de proză și 4 de poezie, completate cu 
participări la diverse reviste și antologii.

Ei, dar destul cu vorba, vorba lui Eminescu 
„lustruindu-mă pe mine”. În momentul de față, în 
limita timpului pe care îl am, urmăresc fenomenul 
literar citind reviste, urmărind emisiuni radio și TV, 
participând la lansări de carte sau la diverse conferințe 
ale marilor noștri scriitori (care, fie vorba-ntre noi, 
sunt tot mai rare) etc.

Acum câtva timp, la Palatul Mogoșoaia, la 
o manifestare culturală dedicată Centenarului Marii 
Uniri, organizată de Fundația Literar–Istorică Stoika, 
m-am întâlnit cu   prietenul meu, coleg în Cenaclul 
Literar al inginerilor (AGIR), domnul inginer 
Gheorghe Indre, care mi-a dăruit un număr al revistei 
GÂNDUL ANONIMULUI, pe care domnia sa o 
păstorește de ani buni de zile, dacă nu mă înșel, vreo 
16 la număr, și m-am aplecat aspra ei cu toată atenția.  

Mai întâi am reflectat asupra titlului acestei 
reviste și am înțeles că „anonimul” suntem noi toți 
care facem parte din poporul român. Și tot anonimi 
sunt și toți eroii căzuți în războaie sau revoluții, 
care și-au dat viața fără precupețire, pentru salvarea 
poporului nostru.

Vă mărturisesc sincer că lecturarea  acestei 
reviste care este un adevărat magazin, în cuprinsul 
ei găsindu-se creații literare (poezii sau fragmente de 
proză), precum și considerații de critică sau de istorie 
literară, m-a captivat. Sunt prezentate de asemenea 
consemnări și ilustrații din alte arte, precum arte vizuale 
(pictură, grafică, sculptură), arhitectură,cinema, teatru 

etc. Dar inginerii nu se pot dezminți, prezentând 
articole științifice  de foarte bună calitate. 

Revista este puternic implicată în actualitate, 
prezentând interesante articole despre comemorări ale 
unor personalități române, unele, din păcate, trecute 
în uitare. De asemenea, sunt prezentate evenimente 
culturale, precum lansări de carte și recenzii ale unor 
cărți primite la redacție.

Nu lipsesc evocări din trecut și din actualitate 
în mediul rural, în special evenimente culturale din 
comuna ardeleană Luna, locul nașterii domnului 
Gheorghe Indre.

Revenind la numărul de față –anul XVI, nr. 
65-66, iunie 2018, de la bun început trebuie să remarc 
un sumar absolut remarcabil, care te provoacă să 
citești, cu mare plăcere, întregul conținut, așa cum se 
spune „din scoarță în scoarță”.

Vă recomand, cu precădere, rubrica de poezie, 
în care sunt prezentate poeme  deosebite, unele în stil 
clasic, altele în stil modern-postmodern, semnate de 
poeți valoroși, membri ai cenaclului AGIR, precum: 
Victoria Milescu, Gheorghe Văduva, Lucian Gruia, 
Ovidiu Țuțuianu, George Canache și Florin Grigoriu.

De asemenea, v-aș recomanda, cu toată 
căldura, extraordinarul articol ”Povestea magului 
călător în stele - un poem de inspirație divină” semnat 
de domnul inginer Ovidiu Țuțuianu, în care literatura 
documentară se îmbină perfect cu știința inginerească.

Un alt articol excelent documentat este o 
evocare a marelui critic de film Călin Căliman, plecat 
dintre noi (25 aprilie 2018) și readus în memoria 
noastră de Laurențiu Damian și Titus Vâjeu și ilustrat 
în revistă prin articolul „Dinu Săraru, un scenarist 
puternic” un mic articol din monumentala operă de 
critic și istoric de film, o mostră de profesionalism și 
talent literar a regretatului Călin Căliman.

În fine, ca o ultimă recomandare, cum spune 
englezul ”The last but not least!”, vă sugerez cu cea 
mai mare căldură, să citiți o capodoperă, o adevărată 
lovitură de presă, articolul domnului Gheorghe Indre, 
intitulat: „Despre arte, în noua epocă a non-artei” (pag. 
6-10), care este, de fapt, un interviu cu domnul general 
VASILE PARIZESCU, pe care l-aș numi eu, decanul 

OPINII DE CITITOR
Mircea POPESCU
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colecționarilor de artă contemporană din România. 
Acest mare erudit în domeniul artelor, el însuși fiind 
pictor, desenator, om de știință, scriitor, colecționar 
și expert în arta contemporană, președinte din 1989  
al Societății Colecționarilor de artă din România și 
membru al Senatului Academiei Internaționale de 
Artă Modernă din Roma. Militar de carieră, a urcat în 
ierarhie până la gradul de general al Armatei Române. 
A publicat 43 de cărți.   

Biografia de excepție  a  acestui erudit al 
artelor este atât de interesantă și de fascinantă, încât 
recomand tuturor cititorilor să se aplece cu toată 
atenția asupra acestui interviu și, dacă mai doresc 
și alte informații suplimentare, pot consulta site-ul: 
https:/ro.wikipedia.org/wiki/Vasile Parizescu.
Locuința  domnului general Vasile Parizescu este 
astăzi o importantă colecție de artefacte, cu precădere 
tablouri, semnate de cei mai mari pictori români și 
universali, toate având  o mare valoare artistică și 
estetică. Trebuie să remarcăm faptul că achiziționarea  
majorității acestor opere de artă s-a făcut în timpul 
regimului comunist, care disprețuia arta și pe artiști, 
precum și, în general, pe toți intelectualii. În aceste 
condiții, pe lângă problema financiară, mai exista și 
cenzura, acel balaur cu șapte capete care decapita arta 
adevărată, indiferent de domeniul ei de manifestare. 
Spre deosebire de ceilalți mari colecționari de obiecte 
de artă, dinainte de 1945, precum Krikor Zambaccian, 
dr. Gh. Severeanu, familia Storch, frații Mina și Nicolae 
Minovici etc., și-au putut achiziționa obiecte de artă în 
condiții normale și au putut să amenajeze muzee, fără 
să îndure vicisitudinile regimului comunist. Meritul 
domnului Parizescu este cu atât mai mare că, într-un 
regim condus de analfabeți, a reușit să colecționeze 
artă de valoare atunci când,dau un singur exemplu, 
au vrut să dărâme coloana infinitului a lui Brâncuși, 
socotind inutil acest „morman de fiare”. (sic!)
În peisajul actual al revistelor de cultură, „Gândul 
Anonimului”ocupă un loc aparte. În zilele noastre, 
când situația social-politică a României este destul 
de complicată, cultura este în mare suferință. De 

ani buni, suferind de subfinanțare cronică, s-a ajuns 
la o „manelizare” și o vulgarizare nemaiîntâlnită. 
Limba română este și ea scăpată de sub control. Pe 
lângă asimilarea masivă a neologismelor, în special 
a anglo-americanismelor, mai suferă și de o vorbire 
incorectă, de la elevi, studenți și până la „intelectuali 
de frunte”, în speță de către mulți politicieni. Astăzi, 
din păcate, se citește tot mai puțin, iar internet-ul 
cotropește socializarea, cu toate avantajele, dar și 
cu dezavantajele lui. Tineretul nu mai este interesat 
nici de istorie, nici de marea noastră literatură clasică 
sau modernă. Școala, și ea în suferință, nu reușește 
să pregătească generații de absolvenți care să aibă 
un orizont cultural cât de cât acceptabil. Cei puțini 
cu adevărat valoroși se duc să studieze în străinătate, 
de unde, de regulă, nu se mai întorc să muncească în 
țară. Acum scara valorilor este cu totul răsturnată. 
Intelectualii nu mai au valoare, singurii oameni care 
sunt apreciați sunt cei care au bani, cât mai mulți bani, 
indiferent prin ce modalitate i-au făcut.
Lumea astăzi se schimbă cu o viteză amețitoare, 
datorită în  special progresului tot mai accelerat 
al tehnologiei digitale, la care omul trebuie să se 
adapteze. Din cauza stresului, a poluării, a alimentației 
nesănătoase și a schimbărilor climatice, se dezvoltă 
tot felul de patologii, în special cele neuropsihice, dar 
nu numai, care apar la vârste tot mai fragede.
În aceste condiții, revistele de cultură, atâtea câte au 
mai rămas, sunt nevoite să facă față tuturor acestor 
vicisitudini.
„Gândul Anonimului”, prin patriotismul sincer și prin 
cultivarea istoriei României, cu eroii și oamenii ei de 
valoare în varii domenii ale culturii noastre, reușește 
să aducă, într-o perioadă de restriște, mari servicii 
vieții noastre culturale. Îi doresc, din toată inima, o 
viață cât mai lungă și mult succes în promovarea, în 
continuare, a valorilor noastre din trecut, din prezent 
și, de ce nu, chiar din viitor.
Recomand tuturor această revistă. Citiți-o și nu veți 
regreta.

Mircea POPESCU

m
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DISPARIȚII 

Să ţii în suflet sfântă datoria 
De-a strămuta pe Nistru iarăşi vama. 
Aş vrea ca însăţi tu să porţi solia! 
Acesta-i testamentul de la mama”. 
                                          (Natalia Rusu,             
                                           1931 – 2018)

A plecat dintre noi, la sfârșitul săptămânii 
trecute, îndrăgita profesoară Natalia Rusu. 

Natalia Rusu s-a născut la Tighina, în Republica 
Moldova, la 16 noiembrie 1931, iar în anii grei ai 
războiului s-a refugiat, împreună cu familia, dincoace 
de Prut. A terminat liceul la Roman, promoţia 
1950, şi a urmat cursurile Facultăţii de Filologie la 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Timp 
de 37 de ani, a predat Limba rusă şi Limba şi literatura 
română la Liceul „Roman-Vodă”, la Şcoala nr. 7 
(actuala Școală de Artă „Sergiu Celibidache”) şi la 
Liceul nr. 5 (actualul Colegiu Tehnic „Miron Costin”) 
din Roman. 

A publicat volumele: culegerea de folclor 
„Plaiuri muşatine” publicată în anul 2001 la Editura 
Nemira Bucureşti, „Basarabie, raza mea de soare”, 
„Poiana cu flori târzii”, „Bucurie”, „Cartea bucuriei 
mele”, „Comorile copilăriei”, „Caruselul vesel”, 
„Tu, iubirea mea cea mare”, „Inima regelui Saian”, 
„Din amintirile unei octogenare”, „Însemnări despre 
comunitatea armeană din Roman”. 

S-a stins cea care a ars ca o torță o viaţă întreagă 
!!! nota Cornelia Jora pe pagina sa de socializare. 

Rămas bun, doamna profesoara Natalia 

Rusu , «Mama Nata», pentru copiii ei, nepoți și 
strănepoți si pentru toți cei care au iubit-o !!! 

Foștii absolvenți de «Roman -Voda » vă 
mulțumim pentru tot ce ne-ați dăruit !!! Ați făcut 
parte din «Generația de Aur» a profesorilor din 
acest colegiu de prestigiu .Vorba de duh, sfatul 
înțelept, numeroasele acţiuni cu trupele teatrale 
cărora le-ați fost spirit și suflet v-au consacrat ca 
un remarcabil dascăl. 

Vor rămâne în sufletele noastre și acele cârti 
scrise în a doua parte a tinereții  care s-au bucurat 
de succes: Din amintirile unei octogenare, Plaiuri 
mușatine, Basarabia, dragostea și vatra mea, Tu, 
iubirea mea cea mare, Altfel de amintiri și multe 
altele !!!

Dumnezeu sa vă odihnească în pace!
Condoleanțe familiei! 

Alexandru MIHĂILĂ
23 iulie 2018

PROFESOR NATALIA RUSU 
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Publicaţia „Gândul Anonimului” se află în al XVI-lea an de existenţă şi sperăm, cu ajutorul Celui de 
sus şi al celor de jos, colaboratori şi cititori, să continuăm. Pentru că există o motivaţie, credem, a 

celor implicaţi, care necesită să fie cunoscută şi recunoscută ca un merit. Prin urmare, o dată intraţi în acest 
an, al șaisprezecelea, se impune o retrospectivă a drumului parcurs în timp, a mijloacelor folosite, a eforturilor 
materiale, fizice, morale şi intelectuale pentru a ne da seama prin comparaţie de valoarea rezultatelor scontate, 
atâtea câte sunt.

La o privire generală, ne apare un adevăr indubitabil: că în acest răstimp, cum-necum, publicaţia „Gândul 
Anonimului” a supravieţuit şi a evoluat de la simplu, ca orice început, la mai bine cantitativ şi calitativ, cu scriitura 
colaboratorilor, majoritatea neconsacraţi dar care ţintesc consacrarea de a exprima prin scris, cum pot mai bine, 
experienţa de viaţă şi sentimentele moral volitive, printr-o activitate stăruitoare şi dezinteresată.

Dovadă rezultatele palpabile redate mai jos, care se pare ne îndeamnă să continuăm cu aceeaşi râvnă şi 
dorinţă de a ne îmbunătăţi stilul scriiturii şi de a lărgi aria tematică.

În continuare redăm sumarul bilanţ, fie şi sub formă de inventar, al celor publicate până acum, lăsând 
aprecierile pe seama cititorilor prezenţi şi viitori, după cum urmează:

Publicaţia „Gândul Anonimului” apare de 17 ani (2003-2019) şi continuă, iar din 2008 apare în format A4 
trimestrial şi a ajuns începând cu nr. 51-52 cu 74 pagini şi un tiraj de 300 exemplare. În conţinutul acestora s-a 
publicat proză scurtă şi poezie. Costurile, care sunt şi acestea o condiţie, de la nr. 1 – 68 au fost suportate exclusiv 
de membrii fondatori şi alţi susţinători.

După anul 2007, când a fost lansată în comuna Luna prima carte dintre cele scrise de domnul colonel 
Ion Mazere Luneanu, volumul Profesorul Nicolae Mazere Un destin asumat, apărut la Editura BREN, 
Bucureşti 2007, revsita Gândul Anonimului a avut o preocupare constantă şi pentru reflectarea în paginile 
ei a evenimentelor trecute şi prezente din istoria şi contemporaneitatea comunei Luna. Din cele 300 de 
exemplare, sistematic 100 de exemplare sunt transmise la Luna pentru colaboratori şi anumite instituţii 
religioase şi de cultură, din zonă şi pentru distribuire cu titlu gratuit către cetăţenii comunei  care doresc 
să ne cunoască activitatea şi prin aceasta să îşi îmbogăţească nivelul de cultură şi informare. Distribuţia se 
realizează pe baza unei liste întocmite de Redacţie. 

Mulţumim pentru sprijinul constant primit din partea preotului paroh Grigore Moldovan, care  
asigură distribuirea revistelor, domnului profesor pensionar Nicolae Dan, fost ani de zile director al şcolii 
generale din Luna, poate în cea mai productivă şi strălucitoare perioada existenţă a acestei localități. 

Începând cu anul 2009, Redacţia revistei a instituit la Luna Premiul redacţiei Gândul Anonimului, 
care se acordă celui mai bun absolvent al clasei a VIII -a din şcoala Generală de la Luna. 

Până în prezent  acest premiu a fost format din celei trei cărţi de istorie despre comună şi un exemplar 
al revistei:

1. Comuna Luna Istorie. Trăinicie şi Adevăr pe Valea Arieşului, Ion Mazere Luneanu, Editura 
Perfect 2008, Bucureşti

2. Masacru de la Luna, Ion Mazere Luneanu, Gelu Neamţu, Editura Perfect, 2008, Bucureşti
3. Profesor Nicolae Mazere, Un destin asumat, Ion Mazere Luneanu, Editura  BREN 2007, 

Bucureşti
4. Cel mai recent număr al revistei Gândul Anonimului

Până în 2013, acest premiu a fost înmânat din partea Redacţiei de către domnul colonel(r) Ion Mazere; de 
atunci, dată fiind vârsta înaintată dumnealui, nu a mai făcut deplasarea, premiul fiind înmânat de domnul profesor 
Nicolae Dan, colaborator al revistei. 

Înregistrăm, începând cu numărul dublu 51-52, o schimbare a modului de legitimare şi poziţionare a 
revistei noastre în peisajul bogat al culturii româneşti contemporane. ”Gândul Anonimului” se defineşte aşadar, în 
noile coordonate ale existenţei sale, ca o  publicaţie independentă pentru cultură şi informare, care nu reprezintă 
numai activitatea cenaclului Anonimul al pensionarilor militari din Drumul Taberei. 

Recunoaşterea şi mai ales obligaţia de a ne redefini statutul s-au născut din observaţia critică foarte 

NOTA REDACŢIEI

GÂNDUL ANONIMULUI 
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pertinentă pe care ne-a făcut-o poetul, criticul literar, dramaturgul şi prozatorul de mare forţă Emil Lungeanu, 
căruia îi mulţumim încă o dată. Din decembrie 2010 (numărul dublu 39-40) în revistă sunt publicate, la rubrica 
Opinii, evocări, interviuri cu mari personalităţi ale vieţii culturale, ştiinţifice şi politice dintre care amintim:

• Academician Dinu C. Giurescu
• Academician Ioan Aurel Pop
• Om politic Mircea Druc
• Om politic Constantin Dudu Ionescu
• Scriitor Lucian Gruia
• Scriitor Emil Lungeanu

Pe principalii colaboratori mai puţin cunoscuţi publicului larg,  care au publicat în mai multe numere din  
„Gândul Anonimului” în intervalul de timp 2003 – 2012 îi redăm în ordinea alfabetică:

Baciu Vladimir, pictor, Bălăei Ioan grl. lt.(r), Bercea Victor, profesor – preşedintele Asociaţiei Culturale pe 
ţară ”Avram Iancu”, Bucurenciu Traian, ziarist – col. (r), Baciu Livia, profesor, Câmpia Turzii, Canache George, 
poet, Ciobanu Puiu Florea, col.(r), Creţu Gheorghe, gl. bg.(r) – ziarist, redactor al revistei „Rezerva Oştirii”, Dan 
Nicolae, profesor (pensionar) com. Luna – Cluj, Delimot Cornelia, jurist, Dobre Teodor, mmp – membru fondator, 
Elisabeta Dumitru, lt. col.(r), Epure Ion, col. (r) dr. ing., Garas Ana Călina, scriitoare, Gîju Dan, colonel, scriitor, 
Indre Gheorghe, dr. ing., Iuga Cornelia, învăţătoare, Iura Vasile, preot paroh în com. Luna – Cluj, Lechinţan Vasile, 
doctorand – cerce tător la Arhivele Statului, Filiala Cluj, Lucian Gruia, poet, Marin Radu Mocanu, scriitor, Miron 
Mihai, col. (r), Mihalcea Mihai, ziarist, col. (r), Mihăilă Alexandru, scriitor, Milescu Victoria. poetă, Mazere Ion, 
col. (r) – membru fondator (a publicat în toate numerele), col. (r) Modovan Vasile, scriitor, Munteanu Radu prof.
dr.ing,.Nica Janet, profesor scriitor, Răduică Sever Constantin, scriitor,  Rusu Constantin, poet, Scurtu Ioan, prof. 
univ. dr, Scutelnicu Vasile, col.(r), Suciu Ioan, col. (r), Vatrici Mircea, col. (r), Văduva Gheorghe grl. Bg.(r) dr., 
Vintilă Nicu, avocat, prof. univ. dr..

Pentru a sublinia ancorarea revistei în realitățile contemporaneității noastre, începând cu  numărul  63-64  
revista se deschide cu rubrica Editorial scris de unul din membri redacției.

Dacă la numărul anterior prima rubrică după editorial a fost cea care sintetiza Opnii ale colaboratorilor, după 
o analiză în cadrul redacției am decis ca accentul principal să cadă asupra creațiilor literare originale din rubricile 
de  Proză și Poezie. 

Dintre colaboratorii activi amintiţi, au trecut în lumea umbrelor: Teodor Dobre/2006, Suciu Ion/2008, 
Vatrici Mircea/ 2010/, Florea Puiu Ciobanu-26 octombrie 2012, Marin Radu Mocanu, Susana Mirică, Gelu 
Neamțu.

Dumnezeu să îi odihnească în  împărăţia  Sa!

Gheorghe INDRE

Publicaţia „Gândul Anonimului” este apolitică, non-guvernamentală, non-profit, se menţine 
activă prin altruismul colaboratorilor şi prin sprijinul Parohiei Ortodoxe din Luna, cărora le mulţumim 
anticipat. Răspunderea juridică aparţine semnatarilor articolelor. Se permite orice reproducere cu 
precizarea sursei. (Gh. INDRE)
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